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RESUMO 

MENDES, C. A. Estudos de associação entre locos SSR e componentes da produção em 
arroz (Oryza sativa L.). 2010. 139 f. Tese (Mestrado em Agronomia: Genética e 
Melhoramento de Plantas)-Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2010. 
 
 
O arroz é consumido por mais da metade da população mundial. As expectativas de aumento 
substancial da população, e consequentemente aumento do consumo, têm demonstrado que a 
produção atual da cultura não suprirá a demanda. A produção de grãos do arroz é uma 
característica complexa determinada pelos seus três componentes: número de panículas, 
número de grãos por panícula e peso de grãos, os quais são típicos caracteres quantitativos. 
A evolução no mapeamento do genoma, o sequenciamento e as pesquisas em genômica 
funcional têm fornecido ferramentas poderosas para estudar as bases genética e molecular 
desses caracteres quantitativos. Buscando identificar regiões genômicas responsáveis pela 
produtividadee componentes de produção (número de panículas por metro, número de grãos 
por panícula e peso de 100 grãos), foi realizada a análise de mapeamento associativo.O 
mapeamento associativo foi realizado com dois tipos de marcadores SSR: a) marcadores 
fluorescentes, e b) marcadores desenvolvidos a partir de transcritos de regiões genômicas 
ancoradas por marcadores previamente relacionados à produção e seus componentes por 27 
análises de QTLs publicadas na literatura. Dessa forma, nesse trabalho foi utilizada uma 
metodologia híbrida de mapeamento associativo incluindo as técnicas de  whole genome 
scanning e de genes candidatos. A caracterização molecular foi realizada em 186 acessos da 
coleção nuclear de arroz da embrapa (CNAE), sendo 76 acessos do  sistema de cultivo 
irrigado e 113 do sistema de cultivo de sequeiro, selecionados por não apresentarem vínculo 
genético. Destes três acessos foram utilizados como testemunha em ambos experimentos, 
sendo BR Irga 409, Metica 1 e BRS Caiapó. Os acessos foram avaliados em dois 
experimentos de campo, um para os genótipos do sistema de cultivo irrigado, e outro para os 
do sistema de cultivo de sequeiro, no delineamento de blocos casualizados com 4 repetições. 
Foram avaliadosos seguintes caracteres: Número de panículas por metro (NPM), Número de 
grãos por panícula (NGP), Peso de 100 grãos (PCG) e Produtividade em kg.ha-1 (Prod). Para 
a análise de associação foram utilizados 29 marcadores SSR derivados de transcritos e 86 
marcadores SSR derivados de sequências do DNA estrutural. Em relação as análises 
fenotípicas, os coeficientes de variação obtidos foram consistentes de acordo com o sistema 
de cultivo. Para os acessos de arroz irrigado foi verificada correlação positiva para NPM e 
Prod(0,2424; p<0,01) e Prod e PCG (0,1457; p<0,05) e correlação negativa para NPM e 
NGP (-0,457; p<0,01). Para os acessos do sistema de cultivo de sequeiro foi observada 
correlação positiva para NGP e Prod(0,4243; p<0,01). Correlação negativa foi observada 
para NPM e PCG (-0,2114; p<0,01). Em relação aos dados moleculares, para este trabalho 
foram desenvolvidos 44 marcadores SSR baseados em 27 mapas de QTLs. Destes, foram 
obtidos 181 alelos e uma média de 5,5 alelos por loco. Resultante da análise dos 44 
marcadores SSR foram obtidos 29 marcadores que apresentaram padrão de bandas 
polimórfico, destes foram obtidas um PIC médio de 0,44 e 25 alelos privados. Para a análise 
de associação foram usados 29 marcadores polimórficos juntamente aos 86 marcadores 
fluorescentes (previamente avaliados por Borba et al. 2009), foram identificadas43 
associações significativas para NGP nos acessos de sequeiro e três associações significativas 
nos acessos de irrigado; 7 associações significativas para NPM nos acessos de irrigado e 9 
associações significativas nos acessos de sequeiro; 14 associações foram significativas para 
PCG nos acessos de irrigado e 43 associações foram significativas nos acessos de sequeiro; 



 
 

14

3 associações significativas para Prod foram encontradas nos acessos de sequeiro. A análise 
de associação identificou 61 marcadores SSR associados de forma consistente à produção e 
aos seus componentes. Foram detectadas 33 associações estatisticamente significativas  a 
um ou mais caracteres, as quais validaram os resultados encontrados por meio das análises 
de mapeamento de QTLs realizadas em trabalhos anteriores.Os marcadores RM125, RM152 
e Q69JE3 apresentaram maior número de associações por caracteres, sendo que algumas 
associações já foram previamente descritas na literatura. Os marcadores associados aos 
caracteres avaliados podem ser usados em programa de melhoramento visando a 
identificação de genes candidatos e seleção assistida. Os acessos CNA0001107, 
CNA0005478, CNA0010533, CNA0003287, IR 36, CNA0003602, CNA0006413, 
CNA0006174, CNA0003289, CNA0002253, CNA0004098, CNA0001416, CNA0003490 e 
CNA0000994 foram os que apresentaram o maior número de alelos favoráveis nos locos 
marcadores associados aos caracteres produção e seus componentes. Os acessos 
identificados por este trabalho como tendo o maior número de alelos favoráveis para os 
caracteres avaliadas serão recomendados para uso como genitores em programas de 
melhoramento de arroz do Brasil. A metodologia híbrida de mapeamento associativo 
utilizado por este trabalho foi interessante por permitir que, mesmo utilizando baixa 
resolução, juntamente com o desequilíbrio de ligação encontrado em arroz, determinados 
locos previamente mapeados em análises de QTLs foram novamente associados 
aoscaracteres avaliados nos ensaios de campo. Esta estratégia pode ser repetida para outros 
caracteres de interesse em arroz, como tolerância à seca e frio e resistência a doenças. 
 

Palavras-chave: Oryza sativa L., coleção nuclear, mapeamento associativo. 
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1 Orientador: Dr. Claudio Brondani, Embrapa Arroz e Feijão.



ABSTRACT 
 
MENDES, C. A. Studies of association between SSR loci and yield components in rice 
(Oryza sativa L.).2010. 139 f. Thesis ( Master’s degree in Agronomy: Genetic andPlant 
Breeding)-Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 2010.1 

 
 
Rice is consumed by more than half of the world population. The expectation of substantial 
population growth and consequently the increase of the consumption has demontrated that 
the present rice production will not supply the future’s demand. As a result, studies that aim 
at the increase of the yield must be prioritized by scientific co&unity. Aiming to identify 
genomic regions related to grain yield and its component traits (panicle number per meter, 
grain panicle number and hundred grain mass), it was carried out the associative mapping 
analysis. The analysis of association used two types of SSR markers: a) structural genome 
derived markers, and b) transcriptome derived markers, i.e. developed from transcripts from 
marker-anchored genomic regions previously related to yield and its components from 27 
different QTL maps already published. The associative mapping methodology used included 
the whole genome scanning and candidate genes approaches. The molecular characterization 
used 186 accessions from Embrapa Rice Core Collection (ERiCC), whereas 76 accessions 
from lowland system of cultivation, and 113 upland system of cultivation. The experimental 
design was the randomized block with 4 repetitions, and included the cultivars BR Irga 409, 
Metica 1 and BRS Caiapó as controls. It were evaluated the following traits: Panicle number 
per meter (NPM), panicle (NGP), Hundred grain mass (PCG) and productivity. The 186 
markers were genotyped by 29 transcript-derived SSR markers and 86 SSR markers derived 
from structural genome. For the irrigated accessions was verified positive correlation for 
panicle number per meter and productivity (0,2424; p<0,01) and by productivity and 
hundred grain mass (p<0,05; 0,1457) and negative correlation for panicle number per meter 
and grain number per panicle (-0,457; p<0,01). For the upland accessions it was observed 
positive correlation for  grain number per panicle and productivity (0,4243; p<0,01). 
Negative correlations were observed for panicle number per meter and hundred grain weight 
(p<0,01; -0,2114). Based on 44 SSR markers developed in this work, 181 alelles were 
detected, an average of 5.5 alelles per locus, average PIC of 0.44 and 25 private alleles. The 
analysis with 115 SSR markers identified 43 significant associations for grain number per 
panicle considering the cultivation system upland and three associations for lowland system; 
7 significant associations for panicle number per meter for lowland system, and 9 were 
significant for upland cultivation systems; 14 associations were significant for hundred grain 
mass in lowland system of cultivarion, and 43 were  significant for upland system of 
cultivarion; 3  associations were significant for  grain  yield in upland system of cultivarion.  
The association analysis identified 61 SSR markers consistently associated to yield and its 
components. It were detected 33 associations statiscally significant to one or more traits,  
which validated the previous results obtained by QTL mapping. The markers RM125, 
RM152 e Q69JE3 showed the higher number of associations per trait. The association 
productivity and PCG, and NCP, respectively, were previously found in the literature. The 
markers associated to the evaluated traits permit to initiate a scientific program  to identify 
the candidate genes and to proceed the marker assisted selection The accessions 
CNA0001107, CNA0005478, CNA0010533, CNA0003287, IR 36, CNA0003602, 
CNA0006413, CNA0006174, CNA0003289, CNA0002253, CNA0004098, CNA0001416, 
CNA0003490 e CNA0000994 showed the highest number of favorable alleles considering 
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the markers associated to yield and its components. The identified accessions from this work 
as having the higher number of favorable alleles from the evaluated traits will be 
recommended to be used as genitors in Brazilian rice breeding programs. The mixed 
approaches to the associative mapping used in the present work was interesting to permit 
that, even using a low marker density, in couple with the linkage disequilibrium found in 
rice, some previously mapped markers from QTL analyses were again associated to traits 
evaluated in field experiments. This strategy can be used to other traits of interest for rice, 
such as drought and cold tolerance, and disease resistance. 
 

Key words: Oryza sativa L., core collection, association mapping. 
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1 Adviser: Dr. Claudio Brondani, Embrapa Arroz e Feijão.



1 INTRODUÇÃO 

 
O arroz é consumido por mais da metade da população mundial,considerado 

uma importante fonte de nutrientes, principalmente para as populações pobres de países de 

regiões tropicais e subtropicais (Goff et al., 2002). A sua produção ocorre em diversos 

países, sob várias condições ambientais e manejo, sendo assegurada pela sua ampla 

adaptabilidade. Podendo ser encontrado desde o norte da China até o sul do Chile e 

Austrália, e cultivado em elevações acima de 300 metros, e em depressões abaixo do nível 

do mar (Khush, 2005). 

A cultura obteve grandes avanços nos patamares produtivos pela atuação de 

programas de melhoramento genético. Nas últimas três décadas, o melhoramento clássico 

obteve ganhos de produtividade importante para o arroz, chegando a triplicar seu potencial 

produtivo. Entretanto os ganhos nos patamares de produtividade ficaram praticamente 

estagnados nos últimos anos e o melhoramento clássico apresenta limitações para 

responder à demanda crescente de produtividade (Magalhães Júnior, 2007). Isso se deve a 

utilização de genitores elites geneticamente semelhantes que tem restringido a 

variabilidade genética da progênie, e também a possibilidade de surgirem novas 

combinações alélicas desejáveis. 

Contrariamente a esta estagnação nos patamares de produtividade tem sido 

relatado que a demanda de consumo deverá aumentar em 30% neste século (IRRI, 2008), 

exigindo que novas estratégias para aumentar a produção do arroz devem ser empregadas. 

A busca de novas combinações alélicas,em recursos genéticos conservados em bancos de 

germoplasma, torna-se uma ferramenta chave para contribuir na elevação dos patamares 

produtivos. No entanto, é inviável a avaliação do acervo de acessos de um banco de 

germoplasma, devido ao grande número. Como forma de contornar essa inviabilidade foi 

idealizada a coleção nuclear, que compreende um grupo restrito de acessos que visam 

representar o máximo da variabilidade genética presente no grupo de acessos de um banco 

de germoplasma (Frankel, 1984).  

O conhecimento dos padrões fenotípicos e genotípicosdo acervo genético 

presente nos bancos de germoplasma é uma ferramenta útil nos programas de 
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melhoramento criando um perfil de cada acesso, que auxilia a busca de acessos desejáveis. 

O detalhamento do perfil gênico destes acessos com a utilização de ferramentas 

moleculares torna-se uma tecnologia chave por permitir a detecção direta de variações no 

genoma, que causam determinadas variações fenotípicas.Possibilitando que a seleção de 

genitores para programas de melhoramento passe a ser baseado na variação no genoma de 

interesse. 

O uso de marcadores moleculares tem sido a tecnologia básica para a 

construção de mapas genéticos de vários organismos (Ferreira e Grattapaglia, 1998). A 

construção de mapas genéticos cobrindo todo o genoma permite chegar cada vez mais 

rápido a genes específicos, e por fim o conhecimento de todo o repertório gênico de uma 

espécie.Mapas de ligação cobrindo todo o genoma do arroz têm sido desenvolvidos ao 

longo dos anos (McCouch et al., 1988; Saito et al., 1991; Harushima et al., 1998), 

fornecendo novasoportunidades para a identificação de regiões genômica relacionadas 

àcaracteres deimportância agronômica. 

A identificação de regiões genômicas relacionadas a caracteres quantitativos de 

importância agronômica é um passo fundamental para se apronfundar nessas regiões e 

chegar cada vez mais perto ao loco gênico responsável pela variação. Estudos de 

mapeamento de QTLs já foram realizados para sensibilidade ao fotoperíodo (Mackill et al., 

1993), gene semi-anã (Ogi et al., 1993), genes de resistência (Ogi et al., 1993, Fukuta et 

al., 1995), dormência de sementes e data de emergência (Lin et al., 1998), dias após a 

emergência (Yamamoto et al., 1998), produção (Brondani et al., 2002) e morfologia de raiz 

(Kamoshita et al., 2002). Mapeamento de QTLs para produção e caracteres agronômicos 

relacionadas à produção tem sido conduzido por diferentes grupos de pesquisa (Moncada 

et al., 2001; Laffite et al., 2002; Gao et al., 2004; Jiang et al., 2004). 

Além da importância de estudos visando o melhoramento do arroz por ser 

considerado alimento básico, estudos genômicos a respeito do arroz são de grande 

importância por ser consideradouma planta modelo, apresentando o menor genoma em 

comparação aos demais cereais, em torno de 371 Mpb (Milhões de pares de base) 

publicados, deixando 5% dos seus 389 Mpb a ser seqüenciado (Matsumoto et al., 

2008).Com o genoma seqüenciado disponível, o arroz se destaca para estudos 

comparativos com gramíneas, apresentando sintenia, ou seja, possui blocos de genes 

conservados, tanto com relação à organização quanto à similaridade em conteúdo e 

sequência. 
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Entre as metodologias desenvolvidas recentemente para identificação de 

marcadores relacionados à expressão de caracteres de interesse, encontra-se o mapeamento 

associativo, obtido a partir da caracterização molecular e análise experimental de campo de 

um conjunto de genótipos com reduzido vínculo genético. A análise de genótipos com 

reduzido vínculo genético foi uma mudança de paradigmas por utilizar o desequilíbrio de 

ligação menor comparado ao mapeamento de QTL convencional, que preza o desequilíbrio 

de ligação máximo. O mapeamento associativo é baseado no princípio que quanto menor o 

desequilíbrio de ligação da região do genoma avaliado, mais próximo se estará ao loco 

gênico responsável pela variação.Esta metodologia é eficaz se a informação sobre a 

estrutura e o desequilíbrio de ligação da espécie em estudo está disponível.  

Fatores como estrutura populacional, seleção, mutação, parentesco e deriva 

genética apresentam efeito sobre o desequilíbrio de ligação. A estrutura de população 

decorrente de longos períodos de domesticação e histórico de desenvolvimento pode levar 

a identificação de associações espúrias, quando não é considerada na análise. Além disso, a 

estrutura populacional, a extensão e distribuição do desequilíbrio de ligação em todo o 

genoma podem afetar a resolução do mapeamento associativo. No entanto, o desequilíbrio 

de ligação causado por ligação é o mais importante (Stich et al., 2005). 

A Embrapa Arroz e Feijão tem investido em estudos da genômica do arroz, 

como parte do esforço internacional em decifrar a genômica funcional do arroz. 

Juntamente à necessidade de ampliar a variabilidade genética à disposição do programa de 

melhoramento genético de arroz, o processo de caracterização agronômica e molecular da 

Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa, composta por 550 acessos representativos da 

variabilidade genética presente nos acessos armazenados atualmente no banco ativo de 

germoplasma da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) (Abadie et al., 

2005), tem sido realizada. Como parte desse processo de avaliação agronômica e molecular 

dos acessos da Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa, foram obtidos um grupo de acessos 

informativos e independentes para a elaboração do estudo de mapeamento associativo, 

visando encontrar regiões genômicas envolvidas com a produção de grãos no arroz.  

Os objetivos deste trabalho foram: 

• Identificar locos SSR favoráveis derivados de QTLs (Quantitative Trait Loci) 

relacionados à produtividade e aos componentes de produção, a partir de uma 

amostra de genótipos da Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa (CNAE). Os 

marcadores SSR (Simple Sequence Repeat) foram previamente identificados em 27 
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análises de mapeamento de QTLs, baseados nos mapas obtidospara produtividade 

e componentes de produção no arroz, disponíveis no site Gramene 

(http://www.gramene.org).  

• Obter um ranqueamento de alelos, baseado na metodologia “híbrida”utilizada, 

resultando na identificação de combinações alélicas favoráveis que possam ser 

buscadas através da indicação e uso de acessos da CNAE como genitores de 

programas nacionais de melhoramento genético do arroz. 

• Obter locos SSR associados especificamente aos caracteres avaliados, e se possível 

locos que estejam relacionados a vários caracteres, como indicativo de genes. 

• Identificar a relação de locos que estejam associados aos caracteres e suas 

respectivas correlações para o conhecimento e utilização da seleção assistida por 

marcadores.  

 



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 GÊNERO ORYZA  

 

O gênero Oryza pertence à divisão Angiosperma, classe das monocotiledôneas - 

único embrião e cotilédone - à ordem Glumiflora, família Poaceae (antiga Gramineae), a 

subfamília Bambusoideae ou Oryzoideae, e à tribo Oryzea. Este gênero é composto por 21 

espécies, entre as quais se encontram duas espécies cultivadas, Oryza sativa e Oryza 

glaberrima, e seus parentes silvestres. O gênero Oryza possui 10 tipos distintos de genoma: 

A, B, C, D, E, F, G, J, H e K (Anexo A).  

Entre as espécies cultivadas, o arroz (O. sativa) merece destaque especial por 

sua importância na alimentação humana, e por ser amplamente cultivada. Já a espécie O. 

glaberrima possui seu cultivo e consumo restrito à África Oeste e Central. As espécies 

silvestres do gênero Oryza são importantes recursos genéticos e tem desempenhado papéis 

significativos no melhoramento de arroz, contribuindo com genes valiosos para a resistência 

a doenças, insetos-praga e estresses abióticos (Vaughan et al., 2003). 

A espécie O. sativaé classificada em duas principais subespécies, grupos ou 

raças ecogeográficas, denominadas indica (hsien) e japonica (keng). A divergência genética 

entre os grupos indica e japonica sugere que estas subspécies representem eventos de 

domesticação independentes de “pools” divergentes de O. rufipogon, os quais se 

diferenciaram há milhares de anos por isolamento geográfico (Garris et al., 2005; Sweeney 

& McCouch, 2007). 

O grupo indica possui colmos longos, alta capacidade de perfilhamento, folhas 

longas e decumbentes e ciclo tardio. Segundo Khush (1997), a subespécie indica representa 

as cultivares de arroz irrigado. No Brasil, estas cultivares foram obtidas por cruzamentos 

entre linhagens introduzidas principalmente do Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) e do International Rice ResearchIntitute (IRRI). As cultivares de arroz irrigado 

produzidas no Brasil apresentam um estreito relacionamento genético, principalmente 

devido ao fato de que a cultivar IR8, e linhagens descendentes desta, foram utilizadas 

extensivamente como genitores nos cruzamentos que as originaram (Rangel, 1996). Dentre 
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as cultivares plantadas nas condições de irrigação no Brasil podemos citar a EPAGRI 108, 

EPAGRI 109, SCS 112 , CICA 8, BRS Bojuru, entre outras.As regiões produtoras do 

sistema de cultivo irrigado se concentram principalmente nos estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina.  

A subespécie japonica apresenta colmos curtos e rígidos, capacidade de 

perfilhamento média, folhas estreitas com coloração verde-escura e ciclo geralmente mais 

curto. Como exemplos desse grupo podem ser citadas as cultivares Primavera, BRS 

Araguaia, BRS Bonança, etc. (Stone & Pinheiro, 1998).  

 

2.2 CENTROS DE ORIGEM E HISTÓRICO DO CULTIVO DO ARROZ 

 

Acredita-se que o arroz cultivado (O. sativa) seja originário da Ásia, entretanto, 

não é possível determinar com precisão a região em que a espécie foi domesticada, é neste 

continente que ocorre a maior parte da sua produção. Existem fortes evidências que indicam 

a região compreendida entre a Índia e Mianmar (antiga Birmânia) como o centro de 

domesticação da cultura, isto devido à rica diversidade de formas cultivadas de O. sativa 

encontradas (Gonzáles, 1985 citado por Vieira, 2007). 

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

consumido pelos descobridores, que foram os introdutores de O. sativa no Brasil (Pereira, 

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

primeiramente plantado no Brasil, sendo quase certo que a sua introdução ocorreu na Bahia, 

pelos portugueses de Cabo Verde, antes de 1587. Desta região, o arroz difundiu-se para os 

estados do Maranhão, Pernambuco e Pará, onde foi cultivado durante vários anos e era 

exportado para Portugal. Ao longo dos anos, os colonizadores portugueses introduziram o 

arroz cultivado em outros estados brasileiros, onde encontraram condições para sua 

adaptação e expansão (Santos et al., 2006).  

Os cinco séculos de cultivo do arroz no Brasil permitiram que a cultura 

desenvolvesse ampla adaptação ambiental às condições de solo e clima tropical e 

subtropical. O arroz é amplamente adaptado a várias condições de cultivo, sendo encontrado 

em diversos ecossistemas entre as latitudes 55ºN a 36ºS. No mundo todo se estima que 55% 

das áreas plantadas sejam de arroz irrigado, plantado em áreas naturalmente inundadas 

(arroz de várzea), em várzeas com irrigação controlada ou em várzeas sem irrigação (várzea 
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úmida). O sistema de sequeiro, ou terras altas, é realizado em terrenos drenados, 

dependendo das chuvas ou irrigação suplementar (Brondani, 2004). 

Os programas de melhoramento genético de arroz no Brasil foram iniciados a 

partir da década de 1930, com o objetivo de obter cultivares mais produtivas nas condições 

de cultivo típicas do país (Brondani et al., 2003). No entanto, os avanços genéticos para 

produção obtidos pelos programas de melhoramento mostraram-se estagnados a partir da 

década de 1980, coincidindo com as ações de substituição do cultivo de variedades 

tradicionais por cultivares modernas de arroz, desenvolvidas durante a “Revolução Verde” 

(Abadie et al., 2005).  

Fazendo uma avaliaçãodos avanços genéticos obtidos no programa de 

melhoramento de arroz em Minas Gerais, Souza (2007) verificou o progresso genético 

durante o período de 1974 a 1996, obtendo 6,06% ao ano na primeira fase, compreendida 

entre os anos agrícolas 1974/1975 e 1979/1980, e de 0,25% na segunda fase, 

compreendendo osanos agrícolas de 1980/1981 a 1995/1996. O grande progresso obtido na 

primeira fase foi fundamentalmente resultante das substituições de cultivares tradicionais 

por outras melhoradas mais produtivas, de porte baixo, com folhas finas e eretas, 

perfilhadoras, com colmos fortes e resistentes ao acamamento. Borges (2009) avaliou os 

ganhos nos patamares genéticos em cultivares de arroz de terras altas em Minas Gerais, e 

verificou que estes ficaram praticamente inalterados de 1997/1998 a 2007/2008. 

 

2.3 PRODUÇÃO E CONSUMO DO CEREAL 

 

A Ásia é o maior produtor de arroz do mundo, fora da Ásia o arroz é cultivado 

na África, América Latina, Estados Unidos e Austrália, também de forma mais limitada na 

União Européia. O arroz é cultivado em 136,07 milhões de hectares (Mha) na Ásia, 7,67 

Mha na África e 5,09 Mha na América Latina, com produção anual de 539,84, 16,97 e 19,64 

milhões de toneladas, e produtividade média de 2,97t/ha, 2,21t/ha e 2,84 t/ha, 

respectivamente (www.fao.org). 

O Brasil é o maior produtor de arroz fora do continente Asiático. Cerca de 80% 

da produção nacional de arroz provêm de quatro estados principais, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Maranhão e Pará. O país apresentou-se auto-suficiente em relação à 

produção até as safras de 2003/2004 e 2004/2005, porém as safras seguintes foram 
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insuficientes para suprir a demanda do mercado interno. O Brasil passou então a importar o 

arroz do Uruguai e Argentina. Em 2008, o Brasil importou cerca de 188.298.370 kg de arroz 

da Argentina e cerca de 192.461.569 kg de arroz do Uruguai, correspondendo a 85% das 

importações totais de arroz neste ano (Souza et al., 2010). 

Desde 1999 o consumo do arroz no mundo tem superado a sua produção, o que 

tem ocasionado a redução dos estoques internacionais do produto. Estima-se que até 2050, 

será necessária a produção de 260 milhões de toneladas adicionais de arroz para a 

manutenção da alimentação de mais 2,8 bilhões de habitantes do planeta. Porém, tal meta de 

produção encontra-se ameaçada de ser atingida pela expansão da área cultivada por culturas 

bioenergéticas (como a cana de açúcar, por exemplo), degradação do solo, e estagnação do 

potencial produtivo das principais culturas de interesse agrícola, como o arroz. 

Segundo dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento, 

www.conab.gov.br) na safra de 2009/2010, a estimativa da produção mundial de arroz 

(beneficiado) será de 433,65 milhões de toneladas, contra 445,67 da safra de 2008/2009. O 

consumo mundial está estimado em 438,46 milhões de toneladas no ciclo 2009/2010, 0,7% 

acima do registrado em 2008/2009, de 435,34 milhões de toneladas (beneficiadas). Com 

isso, os estoques finais mundiais de arroz em 2009/2010 recuarão para 85,90 milhões de 

toneladas (beneficiadas), 5,0% abaixo dos estoques finais mundiais da safra passada 

(2008/2009), de 90,71 milhões de toneladas.  

Em relação ao consumo, o Brasil ocupa a 10° posição no ranking mundial e a 

50°, quando considerado o consumo per capita. O consumo de arroz beneficiado no Brasil é 

de, aproximadamente, 46 kg/hab/ano. O arroz é o cereal que é quase exclusivamente 

consumido por seres humanos. No Brasil, a maior parte do arroz consumido é do tipo 

polido, e o arroz integral ocupa uma menor proporção. O arroz integral é obtido pela 

retirada da casca, de maneira que os grãos permanecem com parte do pericarpo intacto. O 

arroz polido é obtido pela retirada da casca, remoção do pericarpo e polimento até ficar com 

uma cor translúcida. No entanto, esse processo resulta em menores teores de minerais, 

vitaminas e fibras.A importância do arroz na dieta alimentar é variável entre países. É 

responsável por mais de 70% das calorias diárias consumidas em países como Bangladesh, 

Camboja, Laos e Mianmar, mas cai para cerca de 40% em países como China e Índia, onde 

ocorre um consumo maior de trigo (Souza et al., 2010). 
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2.4  COMPONENTES DE PRODUÇÃO E BASES GENÉTICAS 

 

A produção de uma planta de arroz é um característica agronômica complexa, 

determinada pelos três caracteres componentes: número de panículas, número de grãos por 

panícula e peso de grãos. O número de panículas é dependente da capacidade da planta para 

a produção de perfilhos, incluindo perfilhos primários, secundários e perfilhos superiores. O 

número de grãos por panícula também pode ser atribuído a dois subcomponentes: número 

de espiguetas e taxa de fecundação de espiguetas. O peso de grãos é largamente 

determinado pelo tamanho do grão, que é especificado por suas três dimensões 

(comprimento, largura e espessura), e o grau de enchimento.  

As cultivares de arroz diferem enormente nos níveis de produção de grãos, 

existindo diversas combinações dos caracteres componentes da produção devido à grande 

variabilidade nas constituições genética. Além disso, o nível de produção do arroz é uma 

característica altamente influenciada pelas condições ambientais e as práticas de cultivo 

adotadas. Outro fator responsável por essa incostância nos níveis de produção é a interação 

genótipo e ambiente, proporcionado cultivares adaptadas a condições ambientais específicas 

(Xing et al., 2002). 

A herança de caracteres quantitativos envolve múltiplos genes, cada um tendo 

um pequeno efeito que é sensível às mudanças ambientais. Esses caracteres são conhecidos 

como tendo geralmente baixa herdabilidade e sendo assim, são considerados de difícil 

investigação. No entanto, o desenvolvimento de marcadores moleculares, o mapeamento 

genômico e as análises envolvendo QTL têm facilitado a investigação das bases genéticas 

desses caracteres quantitativos. A análise a ser adotada para a identificação e compreensão 

destes QTLs vai depender da população de mapeamento a ser utilizada. 

 

2.5  BANCOS DE GERMOPLASMA E A COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA 

EMBRAPA (CNAE) 

 

Desde os primórdios da agricultura, a diversidade genética tem sido utilizada e, 

em parte, preservada. Estima-se que apenas 15% da diversidade potencial de espécies 

vegetais têm sido utilizadas pelo Homem, o que implica na redução das possibilidades de 

obtenção de combinações alélicas valiosas relacionadas a caracteres de importância 
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econômica para culturas de interesse econômico. A diversidade genética presente nos 

acessos mas não utilizada pelo homempode ser descoberta e eficazmente utilizada para 

atender aos desafios que ameaçam a segurança alimentar mundial (Nass, 2007).Programas 

que promovam o controle a erosão genética contínua devem ser criados e incentivados a fim 

de satisfazer as necessidades futuras. 

Como forma de armazenar representantes genéticos destas espécies tem sido 

criados e mantidos bancos de germoplasma. Os bancos de germoplasma, de maneira geral, 

são estruturas que permitem a conservação e manutenção da diversidade referente às 

espécies de interesse real e potencial em coleções ex situ e in situ. Embora a conservação e 

manutenção dos recursos genéticos em coleções de germoplasma sejam primordiais para o 

futuro da humanidade, o estabelecimento de unidades de conservação não garante a 

ampliação da variabilidade genética nos programas de melhoramento. De um modo geral, o 

nível de utilização do germoplasma conservado é bastante baixo, girando em torno de 5%. 

Percebe-se deste modo que ao longo dos anos ficou evidente a discrepância entre o 

crescimento das coleções e o uso efetivo destas em programas de melhoramento, gerando 

lacunas entre a disponibilidade do germoplasma e o uso real desses materiais. O tamanho 

das coleções, a limitação de recursos financeiros, o reduzido quadro de funcionários 

treinados e a falta de interesse dos programas de melhoramento em ampliar a base genética 

à custa da quebra de combinações gênicas favoráveis foram os principais fatores que 

contribuíram para essa defasagem. 

A maioria dos países da Ásia mantém coleções de germoplasma de arroz, e com 

grandes coleções na China, Índia, Tailândia e Japão. A coleção de germoplasma de arroz da 

China mantém mais de 70.000 acessos (http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org). Na África, há 

coleções significativas na Nigéria e Madagascar, enquanto na América Latina, as maiores 

coleções estão na Colômbia, Brasil, Peru, Cuba e Equador. Em todas as coleções ocorre a 

conservação de variedades locais (landraces), bem como de materiais melhorados. No 

Brasil a coleção ativa dearroz da Embrapa é composta por 10.980 acessos registrados, dos 

quais 4.500 são provenientes de introduções de instituições estrangeiras e 6.480 originários 

do Brasil, dos quais 43% são variedades tradicionais.  

O IRRI possui a coleção mais completa de arroz no mundo (Jackson & 

Lettington, 2002). O Banco Internacional de Germoplasma de arroz (IRG) do IRRI foi 

criado em 1977, e em 2002 contabilizava108.256 acessos. Na Índia são mantidos 

aproximadamente 25.000 acessos no banco de germoplasma nacional localizado no Central 
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Rice Research Institute (CRRI), sendo que mais de 14.000 destes acessos foram enviados 

para o IRRI.  

No entanto, devido o incoveniente da avaliação do grande número de acessos de 

um banco de germoplasma foi sugerida a implementação de coleções nucleares, que 

consistem de um conjunto reduzido de acessos, representando ao redor de 10% do número 

de acessos da coleção original, e que apresentam a maior proporção possível da diversidade 

genética da coleção original (Brown, 1989; Nass, 2007). Entretanto a coleção base deve 

seguir seu propósito dentro das atividades da unidade de conservação, ou seja, o 

estabelecimento de coleções nucleares não deve afetar o papel estratégico das coleções de 

base como o repositório da maior variabilidade genética existente. 

Alguns países já estabeleceram coleções nucleares para várias espécies visando 

a avalização destes materiais representativos da diversidade geral. Na China foi estabelecida 

uma coleção nuclear de arroz composta por 1556 acessos, e baseada nessa coleção ainda foi 

estabelecida uma mini coleção nuclear de arroz composta por 311 acessos 

(http://bic.cass.cn). Em 2002 o IRRI estabeleceu uma coleção nuclear de arroz composta por 

10.159 acessos, destes acessos mais de 4.000 já foram processados e passaram a fazer parte 

do “banco de tecidos” (www.irri.org). A coleção nuclear de arroz do USDA (United States 

Departament of Agriculture) é composta por 1.794 acessos de 114 países, que representam 

aproximadamente 10% dos 18.412 acessos da coleção de arroz do NSGC (National Small 

Grain Colection), e cuja escolha foi baseada na distribuição de frequência de 14 descritores 

morfológicos dos acessos da coleção completa (Yan et al., 2007).O Japão obteve uma mini 

coleção nuclear de arroz composta por 50 acessos, que foram obtidos de 236 acessos 

previamente estabelecidos. Os 50 acessos foram escolhidos baseados no histórico produtivo 

e em dados de passaporte do Genebank of the National Institute of Agrobiological Sciences 

(NIAS) (Ebana et al., 2008).  

Em outros cereais, como a cevada, sorgo, quinoa, milheto e trigo, também foram 

criadas coleções nucleares para a melhor avaliação da variabilidade genética nos acessos. O 

banco de germoplasma de cevada espanhol compreende cerca de 2.000 acessos, e a partir 

destes acessos foi criada a coleção nuclear composta por 160 acessos (Igartua et al., 1998). 

Já a coleção nuclear de cevada européia compreende 1.338 acessos (Knupffer & Hintum, 

2003).  

A coleção nuclear de sorgo dos EUA foi primeiramente constituída por 2.247 

acessos representativos da coleção base contendo mais de 37.000 acessos. No entanto, essa 
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coleção nuclear foi considerada muito grande e um novo trabalho de estratificação foi feito, 

resultando em uma mini coleção de 242 acessos (Upadhyaya et al., 2009). Para a quinoa, 

cujo grão é muito consumido em países andinos, mais de 3.120 variedades estão 

armazenadas em bancos de germoplasma na Bolívia, e uma coleção nuclear foi composta 

por 103 acessos, baseada nas informações de distribuição geográfica dos acessos e em oito 

descritores morfológicos (Ortiz et al., 1999). No caso do milheto foi estabelecida uma 

coleção nuclear de 1.600 acessos, no entanto essa coleção foi revista, e vários acessos foram 

introduzidos, sendo posteriormente estabelecida em 2.094 acessos (www.isu.icrisat.org). 

Uma coleção nuclear de trigo (Triticum aestivum) foi elaborada na França e é composta por 

372 acessos, e foi resultante da análise de 3.942 acessos de 73 países, a partir de 

amostragens baseadas na estrutura genética e regiões geográficas envolvidas (Balfourier et 

al., 2007). 

No Brasil, a primeira coleção nuclear do arroz foi estabelecida por Abadie et al. 

(2005) a partir do acervo conservado no BAG de arroz da Embrapa. Um limite entre 500 e 

600 acessos foi inicialmente estabelecido por permitir um manejo adequado na 

caracterização morfológica, molecular e avaliações de campo destes acessos. A Coleção 

Nuclear deArroz da Embrapa (CNAE) foi então constituída por 550 genótipos, equivalendo 

a 5% da coleção completa, e composta por três substratos: variedades tradicionais (VT), 

linhagens e cultivares brasileiras (LCB) e linhagens e cultivares introduzidas (LCI).  

As variedades tradicionais correspondem a aproximadamente 50% dos acessos 

que compõem a CNAE, e é considerado o principal substrato, por representar a 

variabilidade genética do arroz adaptada as diversas condições de cultivo do Brasil. Estas 

variedades foram obtidas através de coletas em diversas regiões produtoras do país, em 

plantios de agricultura de subsistência e variedades cultivadas pelos produtores por mais de 

30 anos. 

A escolha das cultivares que compõem o estrato de linhagens e cultivares 

introduzidas (LCI) foi realizada procurando observar os países de origem e a relevância 

destes acessos nos programas de melhoramento. Os 148 acessos estabelecidos para este 

estrato são provenientes de 25 países, dos quais 32 foram oriundos da Colômbia, mais 

especificamente do CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). Foram obtidos 94 

acessos provenientes de oito diferentes instituições brasileiras de pesquisa, dentre elas a 

Embrapa, que contribuiu com 35 acessos.  
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A composição deste estrato da CNAE ainda levou em consideração a 

estratificação pelo sistema de cultivo irrigado e sequeiro, além do acréscimo do estrato 

facultativo para as VTs, que inclui os acessos que podem ser cultivados tanto em sequeiro 

quanto irrigado.As informações relativas à caracterização agronômica e molecular da CNAE 

estão publicamente disponíveis em http://www.cnpaf.embrapa.br/arroz/colecaonuclear.  

 

2.6  GENOMA DO ARROZ CULTIVADO (Oryza sativa L.) 
 

A importância do estudo do genoma do arroz não está relacionada apenas ao seu 

aspecto econômico e social, mas fundamentalmente à sua relevância em estudos genômicos 

como planta modelo. Os cereais evoluíram independentemente de um mesmo ancestral à 

cerca de 50 a 70 milhões de anos, mas apesar deste longo período de evolução, os genomas 

apresentam uma alta conservação (Goff et al., 2002). O arroz é o cereal com menor genoma, 

apresentando em torno de 389 Mpb (Milhões de pares de base), quando comparado aos 

dosorgo, milho, cevada e trigo, com cerca de 750, 2500, 4800 e 16000 Mbp, 

respectivamente (Goff et al., 2002; Matsumoto et al., 2008). Devido principalmente ao seu 

genoma compacto e ao elevado grau de sintenia entre os genomas de cereais, o arroz é 

considerado um organismo modelo para estudos de fisiologia, desenvolvimento, genética e 

evolução das plantas (Yu et al., 2006). Tendo publicado cerca de 371 Mpb de sequência de 

DNA de alta qualidade, deixando cerca de 5% dos 389 Mpb estimados a ser seqüenciado 

(Matsumoto et al., 2008). 

O arroz apresenta alguns outros benefícios para ser usado como modelo: (i) alta 

densidade de genes (um gene a cada 8 Kb, aproximadamente); (ii) Fácil manipulação 

genética; (iii) Utilização de mutações para verificação da função de genes; e (iv) Vasto 

germoplasma de plantas cultivadas e espécies silvestres (Yu et al., 2006). Também tem sido 

observada uma conservação da ordem dos genes entre os cromossomos de arroz e outros 

cereais cultivados, sugerindo que o arroz forneça um “roteiro” para a caracterização de 

genomas maiores como o milho, cevada e trigo (Tyagi et al., 2004).  

O arroz teve seu genoma sequenciado por dois diferentes grupos de pesquisa: o 

Instituto de genômica de Beijing (BGI – Beijing Genomics Institute) (Yu et al., 2002) e por 

um consórcio internacional de dez países (Paterson et al., 2010). O Instituto de genômica de 

Beijing utilizou um acesso indica enquanto o Consórcio Internacional empregou uma 

cultivar japonica. Resultados preliminares permitiram a predição do número de genes no 
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genoma do arroz em cerca de 37.544, contém aproximadamente 7.500 genes a mais que que 

o genoma humano. 

Além da sequência do genoma do arroz existem disponíveis atualmente 

1.249.965 ESTs (Expression Sequence Tags), e clones de cDNA completos. Esta 

disponibilidade de ESTs, oriundos de bibliotecas de cDNA diversas, permitiu a obtenção de 

informações sobre a expressão de genes importantes para a cultura do arroz. Permitiu 

também o desenvolvimento de uma gama de marcadores baseados em DNA para a 

utilização em variados estudos genéticos da cultura. Todas estas informações serão 

necessárias para melhor caracterização funcional do genoma do arroz (Paterson et al., 2010). 

Entre os marcadores baseados em DNA, os marcadores SSR podem ser 

facilmente identificados para o arroz através da busca de sequências genômicas em bancos 

de dados. Marcadores SSR são sequências repetidas em tandem e podem ser formadas por 

diferentes números de motivos, como AG, ATT, AGCT. Na subespécie indica foi verificada 

uma maior proporção dos microssatélites formando por mono-nucleotídeos, sendo os 

motivos (A)n e (T)n os mais frequentes (Xu et al., 2002). Na subespécie japonica os 

motivos com repetições di-, tri- e tetra nucleotídeos, totalizaram 48.351 sequências SSR, 

sendo tri-nucleotídeos os mais frequentes (Goff et al., 2002). 

 

2.7  MARCADORES MOLECULARES 

 

Marcadores moleculares são definidos como um conjunto de técnicas que 

permitem a identificação de variação entre indivíduos diretamente ao nível do DNA. 

Proporcionaram um impulso maior à pesquisa genética, permitindo a detecção de 

polimorfismo de DNA com padrão Mendeliano, que possibilita a sua utilização em 

diferentes áreas da genética e melhoramento de plantas. Marcadores moleculares ligados a 

diferentes caracteres de importância econômica têm sido utilizados visando à transferência 

de fatores genéticos e ainda estimar parâmetros usados na seleção indireta. Detectam as 

variações no genoma, aumentando o poder da análise genética das plantas, apresentando a 

vantagem em relação à sua neutralidade em relação aos efeitos do ambiente, com pouco ou 

nenhum efeito de epistasia ou pleitropismo (Ferreira & Grattapaglia, 1998).  

Os primeiros marcadores moleculares utilizados foram as isoenzimas, em 

meados da década de 1960. As isoenzimas correspondem às múltiplas formas moleculares 
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da mesma enzima que ocorre em uma espécie, resultado da presença de mais de um gene 

codificando cada uma das enzimas. A técnica é relativamente barata e tecnicamente 

acessível. Apresenta expressão co-dominante, permitindo que os genótipos heterozigotos e 

homozigotos sejam facilmente identificáveis. Uma de suas limitações é a baixa cobertura do 

genoma, ficando comprometida a capacidade de encontrar associações entre isoenzimas e 

genes que controlam caracteres de interesse agronômico (Ferreira & Grattapaglia, 2006).  

Os principais tipos de marcadores moleculares podem ser classificados em dois 

grupos, conforme a metodologia utilizada para identificá-los: hibridização ou amplificação 

de DNA. Os marcadores identificados por hibridização são os marcadores RFLP 

(Restriction Fragment Length Polymorphism) e Minissatélites ou locos VNTR (Variable 

Number of Tandem Repeats). Já os revelados por amplificação incluem os marcadores do 

tipo: RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA); SCAR (Sequence Characterized 

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

Sequence Repeats); AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism); e mais 

recentemente, SNP ( Single Nucleotide Polymorphism).  

Os marcadores RFLP apresentam como vantagem serem co-dominantes e ainda 

não são afetados em estudos de pleiotropia, epistasia ou variações ambientais. As 

desvantagens deste marcador incluem o alto custo para obtenção dos dados e os cuidados 

especiais dados as sondas, normalmente marcadas com radioatividade. Além disto não 

permite a automatização de etapas, tornando a geração de grande volume de dados uma 

atividade trabalhosa e cara. Revelam um grau de polimorfismo de intermediário a baixo, 

conforme a espécie. Por todos estes motivos, o uso de RFLPs foi reduzido drasticamente 

nos últimos anos, apesar de já terem sido empregados na construção de mapas genéticos 

(Hittalmani et al., 2002; Septiningsih et al., 2003) e mapeamento de QTLs (Xing et al., 

2002). 

Os minissatélites ou locos VTNR são sequências repetitivas de DNA, adjacentes 

e em número variável. Essa técnica é similar à de RFLP, variando basicamente o tipo de 

sonda utilizada, e apresentado as vantagens e desvantagens já apresentadas para a técnica 

anterior. Uma vantagem adicional dos minissatélites é o alto grau de polimorfismo 

apresentado, decorrente da variação na distribuição dos sítios de restrição, das sondas 

utilizadas, e do número e tipos das sequências repetitivas. 

Os marcadores RAPD são marcadores dominantes, como desvantagem não são 

capazes de distinguir genótipos homozigóticos dos heterozigóticos. Uma outra desvantagem 
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é a baixa repetibilidade dos resultados, por serem sensíveis a pequenas modificações. São 

marcadores eficientes para amostrar polimorfismos de DNA amplamente distribuídos no 

genoma, e utilizados em estudos de diversidade de populações naturais e de germoplasma. 

Em arroz, marcadores RAPD tem sido utilizados para verificação de similaridade genética 

(Areias et al., 2006), estruturação, diversidade e relacionamento genético. 

Marcadores SCAR são amplificados com primers específicos, desenvolvidos 

com base em sequências já mapeadas ou caracterizadas. Muitos desses primers são obtidos 

da conversão de marcadores RAPD em SCAR. Essa conversão em geral resulta na 

diminuição do nível de polimorfismo obtido por SCAR. Contudo, isso pode ser amenizado 

com a digestão com enzimas de restrição dos produtos amplificados; e com o 

sequenciamento das bandas monomórficas e subsequente desenvolvimento de primers que 

amplificam sequências mais variáveis entre os genótipos.  

A técnica de AFLP associa os polimorfismos gerados por enzimas de restrição 

com a capacidade de detecção da técnia de PCR. Apresenta como vantagens detecção de 

maior número de lócus, cobertura ampla do genoma, baixo custo e alto número de 

marcadores obtidos por gel analisado. Tem sido utilizados para examinar em maiores 

detalhes a origem evolucionária dos genomas vegetais, assim como acessar o grau de 

variabilidade genética  em grupos de plantas. 

O marcador SNP, polimorfismo de nucleotídeos únicos, é o mais recente tipo de 

marcador molecular aplicado em grande escala. Foram comprovados a partir de estudos de 

sequenciamento de genomas e de genes expressos, e correspondem a mutações em bases 

únicas da cadeia de bases nitrogenadas (Adenina, Citosina, Guanina e Timina). 

Normalmente, os marcadores SNP são bi-alélicos, ou seja, geralmente são encontrados 

apenas dois variantes em uma espécie (Caetano, 2009). Embora o SNP seja menos 

informativos para estudos de genética de população devido à sua natureza bialélica, ele 

mostra várias vantagens sobre os outros tipos de marcadores tal como a sua alta freqüência, 

facilidade de automatização e estabilidade do loco SNP comparado com o loco SSR, por 

exemplo.  

Os SNPs são o tipo mais freqüente de variação encontrada no DNA. A 

freqüência habitual de SNPs relatados para genomas de plantas é de cerca de um SNP a 

cada 100-300 pb (Gupta et al., 2005). Nas plantas, os SNPs passaram a ser mais utilizados a 

partir da crescente disponibilidade de coleções de ESTs nos bancos de dados públicos, o que 

reduziu os custos para descoberta de SNPs. A disponibilidade de bancos de dados de EST 
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torna possível identificar os polimorfismos para regiões funcionais do genoma e até mesmo 

de genes específicos. 

Marcadores microssatélites (SSR – Simple Sequence Repeats), também referidos 

como STR (Short Tandem Repeats), constituem uma das classes mais polimórficas de 

marcadores moleculares disponíveis. Consistem em unidades de cerca de um a seis 

nucleotídeos repetidos em sequência dentro do genoma de vários organismos. Assim, cada 

região genômica que contenha um determinado número de repetições de uma destas 

sequências constitui-se num loco genético, altamente variável entre indivíduos e 

multialélico, portanto, altamente informativo (Ferreira & Grattapaglia, 1998).  

SSRs apresentam um alto nível de diversidade alélica, possibilitando a obtenção 

de polimorfismo em populações multiparentais e em populações derivadas de híbridos de 

genótipos relacionados, além de distinguir acessos de germoplasma intimamente 

relacionados. São marcadores co-dominantes e facilmente reproduzíveis, apresentam 

distribuição frequente e aleatória, permitindo ampla cobertura do genoma. Originalmente, 

eles foram utilizados para mapeamento genético e têm sido usados intensamente para 

análises de ligação e de associação de genes a doenças. São fundamentais para a estimativa 

de relações de parentesco entre pares de indivíduos, probabilidade de identificação 

individual em espécies arbóreas e estudos aprofundados de genética populacional (Nass, 

2007). 

O alto nível de variação detectado com os marcadores microssatélites aumenta a 

resolução do estudo de genealogia e diversidade genética do germoplasma e reduz o número 

de marcadores requeridos para distinguir os genótipos. Analisando a frequência de 

microssátelites em duas subespécies de arroz, Oryza sativa L. ssp. indica e Oryza sativa L. 

ssp. japonica, foram encontradas as frequências de um microssatélite a cada 2,82 kb e a 

cada 2,66 kb, respectivamente (Grover et al., 2007). SSRs também tem sido utilizados 

emestudos de estrutura populacional e história demográfica de espécies domesticadas, como 

o arroz (Garris et al., 2005), e estão sendo amplamente utilizados para acessos de coleções 

de germoplasma de arroz (Ishii e McCouch, 2000; Ishii et al., 2001; Ni et al., 2002.; Lu et 

al., 2005; McCouch et al., 2007). 

Marcadores SSR tem sido extensivamente utilizados para o mapeamento de 

QTLs relacionados à produção de grãos e os componentes de produção de grãos em arroz. 

Foram utilizados marcadores SSR na identificação de QTLs que contribuem com resposta 

fenotípica positiva para perfilhamento e número de panículas em famílias RC2F2 em um 
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cruzamento de O. sativa e O. glumaepatula (Brondani et al., 2002), na avaliação de QTLs 

relacionados à ausência de pólen (Hu et al., 2006), avaliação de QTLs relacionados ao 

diâmetro de pescoço da panícula (Liu et al., 2008), identificação de QTLs relacionados à 

produção e seus componentes (Xing et al., 2002; Thomson et al., 2003; Marri et al., 2005), 

identificação de QTLs influenciando o tamanho de panículas, número de grãos por panícula 

e esterilidade de grão em arroz(Ahamadi et al., 2008), identificação e mapeamento de QTLs 

relacionados ao ângulo de inserção de perfilhos (Chen et al., 2008) e detecção de QTLs 

relacionados à qualidade de grãos em arroz (Septiningsih et al., 2003; Li et al., 2004). 

Algo a ser questionado para o uso deSSRs é a reduzida capacidade de saturar 

determinada região genômica com este tipo de marcador, necessária para estudos de 

associação, em comparação à quantidade de informação gerada por marcadores SNPs, por 

exemplo(Ching et al., 2002). 

 

2.8  DESEQUILÍBRIO DE LIGAÇÃO 

 

O fenômeno denominado desequilíbrio de ligação (DL) também pode ser 

chamado de desequilíbrio de fase gamética, desequilíbrio gamético ou associação alélica. 

DLé uma medida de não independência entre alelos de dois ou mais locos, que em 

populações de cruzamento ao acaso pode ser gerada por mutação e deriva genética, cujo 

valor diminui com a recombinação (Breseghello & Sorrells, 2006b). Se dois alelos de locos 

distintos são encontrados juntos em um grupo de indivíduos analisados mais frequentemente 

do que seria esperado pelo simples produto de suas frequências, diz-se que esses alelos estão 

em desequilíbrio de ligação. As estratégias da análise de ligação e genética de associação 

baseiam-se no conceito de desequilíbrio de ligação. Valores de desequilíbrio de ligação 

próximos de zero indicam equilíbrio ou independência (frequência de recombinação igual a 

0,5, ou seja, com valor máximo) entre os alelos de diferentes genes, e valores próximos de 

um indicam desequilíbrio ou ligação entre alelos de diferentes genes (Resende, 2008). 

O termo desequilíbrio de ligação é comumente usado referindo ao  mapeamento 

associativo. No entanto, o mapeamento associativo é uma análise, e refere-se à associação 

significativa entre o marcador molecular e oscaracteres fenotípicos (covariância entre 

marcador polimórfico e oscaracteres de interesse). Por seu turno, o DL é um evento, e 
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refere-se à associação não aleatória entre dois marcadores ou genes (covariância entre o 

polimorfismo entre dois marcadores ou genes) (Gupta et al., 2005).  

Uma confusão comum encontrada na literatura é a utilização dos termos 

“ligação” e “desequilíbrio de ligação” como sinônimos. Sendo a ligação a herança 

correlacionada entre alelos devido à conexão física em um cromossomo, enquanto o DL é 

uma associação entre alelos com base em uma população. A maior confusão é provocada 

pelo fato de que uma forte ligação pode resultar em um alto DL (Flint-Garcia et al., 2003). 

Vários fatores influenciam o desequilíbrio de ligação, o qual está geralmente 

relacionado com a proximidade física dos genes, ou seja, pelo fato dos genes estarem 

fisicamente presentes na mesma molécula de DNA que forma um cromossomo. Em geral, 

locos que estão fisicamente muito próximos são herdados em bloco, e os distantes, herdados 

independentemente. Mas, fugindo a essa tendência, locos que são vizinhos, imediatamente 

adjacentes em uma região cromossômica, podem estar estatisticamente independentes.  

Segundo a teoria de genética de populações devemos esperar que o desequilíbrio 

de ligação seja muito variável ao longo do genoma, simplesmente devido ao acaso histórico. 

No entanto, alguns padrões são esperados. Mas o desequilíbrio de ligação tende a 

desaparecer com a distância, devido eventos históricos de recombinação fazerem com que 

alelos segreguem independentemente (Garris et al., 2005). Em populações muito antigas que 

passaram por várias gerações, o desequilíbrio de ligação devido à ligação física não existe 

(Ersoz et al., 2008). 

Os fatores que conduzem ao aumento no DL incluem pequeno tamanho 

populacional, isolamento genético entre linhagens, subdivisão da população, baixa taxa de 

recombinação, mistura populacional, seleção natural e artificial, seleção balanceadora, etc. 

(Gupta et al., 2005). Um elevado grau de endogamia, tais como resultados de 

autofecundação, podem ter um efeito particularmente forte. Nas espécies de autopolinização 

parcial, o desequilíbrio de ligação decai com a distância física no genoma, embora seja 

muito mais lento se comparado com as espécies de polinização cruzada (Nordborg, 2002).  

Forças evolutivas, como recombinação, seleção natural, deriva genética, 

mutação, padrões de acasalamento ou migração, tem importante impacto no padrão do 

desequilíbrio de ligação em uma população (Remington et al., 2001). Quando resultantes da 

ação da seleção natural, observa-se que algumas combinações de alelos de locos distintos e 

independentes (intracromossomo ou intercromossomo) conferem vantagem adaptativa aos 
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indivíduos que as possuem, isto é, funcionam melhor juntas do que independentemente 

(Orazigue et al., 2007). 

As mutações também se caracterizam como um importante fator que afeta a 

magnitude do desequilíbrio de ligação. Mutações que ocorreram recentemente em uma 

população, assim como as existentes em populações isoladas, em geral apresentam forte 

desequilíbrio de ligação com os alelos em locos adjacentes. Quando o alelo surge em uma 

população, já surge em desequilíbrio, sendo resultante do efeito fundador. Nestes casos, 

grandes extensões da molécula de DNA que incluem a mutação são transmitidas em 

conjunto (haplótipo) para a geração seguinte.  

A recombinação gênica caracteriza-se como o principal evento relacionado ao 

declínio do DL. Dados de diferentes espécies de plantas indicam que o genoma vegetal é 

heterogêneo no que se refere à recombinação, isto é, o genoma é composto por regiões com 

alta taxa de recombinação, geralmente regiões ricas em genes, e grandes extensões de 

sequências com baixa taxa de recombinação e baixa densidade gênica (Buckler & 

Thornsberry, 2002). Isso corrobora a idéia da existência de haplótipos cobrindo grandes 

extensões ao longo do genoma, isto é, segmentos que são herdados em bloco e raramente 

sofrem recombinação. 

A estrutura da população também afeta o padrão de desequilíbrio de ligação da 

espécie. Uma população é descrita como estruturada quando, por exemplo, a frequência de 

ocorrência de uma doença varia nas subpopulações (Gupta et al., 2005). A extensão de 

desequilíbrio de ligação pode variar ao longo do genoma, dentro de diferentes populações 

da mesma espécie e entre estas populações (Nordborg et al., 2002). 

Em espécies cultivadas, a extensão do DL estará na dependência da forma com 

que ocorreu a seleção humana e os eventos de bottlenecks associados com a dispersão das 

culturas além dos centros de origem. O desequilíbrio de ligação pode ser muito maior em 

populações locais que em populações globais, resultante do efeito fundador (Nordborg, 

2002). 

A extensão do DL ao redor do gene determina a eficácia do mapeamento 

associativo, e isto pode ser resultado de muitos fatores, como a taxa de autopolinização, 

grau de seleção artificial ou natural nas regiões do genoma, taxa de recombinação, 

localização cromossômica, tamanho e estrutura da população e idade dos alelos em estudo. 

A heterogeneidade haplotípica do genoma de plantas é uma via de mão dupla: (a) se a 

extensão do desequilíbrio de ligação é alta em uma região genômica, menor número de 
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marcadores poderá ser utilizado na região de interesse, mas a distância física entre 

marcadores e gene deverá ser provavelmente maior, o que dificulta, portanto, a identificação 

e subsequente clonagem do gene-alvo, pois o gene está dentro de um bloco que não segrega; 

(b) por outro lado, se a extensão do desequilíbrio de ligação de um haplótipo é baixa, maior 

número de marcadores deverá ser utilizado na região para a identificação e localização do 

gene de interesse, mas, uma vez identificado um marcador associado, a distância física entre 

o marcador e o gene deverá ser pequena (estará em cima do gene ou ao lado dele), 

facilitando a clonagem deste gene (Zhu et al., 2008). 

A distância sobre a qual o DL persiste vai determinar o número e densidade de 

marcadores, e os desenhos experimentais necessários para a análise de associação (Flint-

Garcia et al., 2003). Embora alguns estudos tentem esclarecer o desequilíbrio de ligação 

para as espécies cultivadas e seus parentes silvestres, ainda há pouca informação conclusiva. 

Como verificado por Garris (2005) e Zhu (2007), o arroz passou por um bottleneck de 

domesticação, e a diversidade genética encontrada atualmente no genoma do arroz pode ser 

explicada por uma população de 1.500 fundadores. O menor desequilíbrio de ligação (DL) 

foi encontrado em O. rufipogon, onde o r2 é significante dentro de 400 pb, e mais alto para 

japonica, em que o r2 é de 900pb. Isso implica que o mapeamento associativo utilizando a 

abordagem de genoma completo para espécies silvestres pode não ser viável devido a 

necessidade de alta densidade de marcadores. 

 

2.9  MEDIDAS DE DESEQUILÍBRIO DE LIGAÇÃO 

 

 

Comumente, o desequilíbrio de ligação é quantificado utilizando-se estatísticas 

que associam os “estados alélicos” nos pares de locos marcadores. Entretanto, a literatura 

recente estabelece metodologias reservadas aos marcadores chamados bialélicos, como 

SNPs, sendo necessárias certas modificações para adaptá-las à condição de locos 

multialélicos, como SSRs (Gupta et al., 2005).  

A definição de desequilíbrio de ligação refere-se à associação não aleatória de 

alelos de diferentes locos. Para entender melhor considere um loco com alelos A e a e outro 

loco com alelos B e b. O desequilíbrio gamético então será dado por D = prob(AB) prob(ab) 

– prob (Ab) prob(aB), em que prob é a denominação usada para a probabilidade dos 
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respectivos haplótipos. Como resultado tem se que, o desequilíbrio existe (D diferente de 

zero) quando os gametas nos estados alélicos de associação e repulsão diferirem em 

frequência. Para valores de D positivos existem gametas em associação em excesso. Para 

valores de D negativos existem gametas em repulsão em excesso. Após t gerações de 

cruzamentos ao acaso, Dt = D0 (1 – r)t e, portanto, t = (log Dt) / [log D0 (1 – r)] obtendo o 

número de gerações para se atingir o equilíbrio, em que D0 é o desequilíbrio inicial e r é a 

taxa de recombinação. 

Considerando as seguintes frequências alélicas: p (A) = p1; p(a) = p2; p(B) = q1; 

p(b) = q2. Obtem as seguintes igualdades D = prob(AB) prob (ab) – prob(Ab) prob(aB) = 

P11 P22 – P12 P21 = p1q1 p2q2 – p1q2p2q1 = P11 – p1q1 = P22 – p2q2 = p1q2 – P12 = p2q1 – P21. 

Então, os valores máximos e mínimos de desequilíbrio são dados por Dmax = min (Ab, aB) 

= min (p1q2, p2q1) e Dmin = max (AB, ab) = max (– p1q1, – p2q2). 

Esta estatística D = prob(AB) prob (ab) – prob (Ab) prob (aB), apresentada por 

Hill (1981), é muito dependente das frequências de alelos individuais e portanto não é útil 

para comparação do LD entre múltiplos pares de locos envolvendo diferentes pontos ao 

longo do genoma. Sendo a estatística r2 desenvolvida por Hill e Robertson (1968) mais 

adequada, por ser menos dependente das frequências alélicas. A estatística r2 é dada por: r2 = 

D2 / [prob(A) prob(a) prob(B) prob(b)], o quadrado do coeficiente de correlação entre dois 

locos. Os valores de r2 variam de zero (pares de locos com nenhum desequilíbrio entre eles) 

a 1 (pares de locos com completo LD). Valores moderados de r2 são da ordem de 0,2 ou 

mais (Hayes et al., 2006). Apesar de ser considerada uma correlação, a escala desta 

estatística não atinge o valor 1, a não ser que os dois locos marcadores apresentem 

freqüências alélicas exatamente iguais.  

Outra medida de LD é a estatística D`= módulo (D) / Dmax, proposta por 

Lewontin (1964), a qual refere-se ao próprio D padronizado pelo D máximo. O Dmáx é 

dado por Dmax = min (p1q2, p2q1) se D > 0 e Dmax = min (p1q1, p2q2) se D < 0. A escala de 

D’ se baseia nas freqüências alélicas observadas, logo, esta possui uma amplitude de 0 a 1, 

independente se as freqüências alélicas são iguais ou não. Sendo então a estatística D` não 

muito precisa pois pode ser inflacionada quando estimada a partir de amostras pequenas ou 

em situação de baixas frequências alélicas. Outra característica de D` refere-se à sua 

incapacidade de predição da densidade de marcadores necessária para uma completa 

varredura do genoma usando LD(Resende, 2008). 
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Para estudos de associação, mapeamento associativo, a estatística r2 é preferida. 

O significado genético de r2 entre um marcador e um QTL não observado é que ele mede a 

proporção da variação causada por alelos do QTL que é explicada pelos marcadores. Assim,  

o decréscimo de r2 com o aumento da distância indica quantos marcadores e fenótipos são 

necessários para a acurada predição no contexto da seleção genômica ampla e da detecção 

de QTL usando LD em nível populacional. Os tamanhos amostrais devem aumentar em uma 

proporção dada por 1/ r2 para detectar um QTL não observado, em comparação com a 

amostragem necessária para avaliar o próprio QTL (Pritchard e Przeworski, 2001). 

   

2.10  MAPEAMENTO DE QTL 

 

Os locos de caracteres quantitativos, ou Quantitative trait loci, designados por 

QTL, são regiões do genoma em que diferenças alélicas são associadas com caracteres 

fenotípicos mensuráveis, e que apresentam distribuição normal, como altura, peso, aspectos 

inerentes à produção, teor de óleo, teor protéico etc. Os caracteres quantitativos são 

controladas por vários genes, cada um deles contribuindo com pequeno efeito, embora 

alguns desses possam ter maior importância no controle de determinadoscaracteres.  

A construção de um mapa de QTL permite que informações fenotípicas de 

caracteres quantitativos provenientes de populações segregantes sejam associados a locos 

marcadores mapeados (Paterson, 1995). O mapeamento de QTL tem sido utilizado para 

mapear genes para vários caracteres em diferentes espécies. Uma vez localizado o QTL, 

pode-se ter maiores informações quanto aos seus efeitos noscaracteres em estudo, e a partir 

de então utilizar o loco marcador na seleção assistida, que em conjunto com a seleção por 

métodos quantitativos, pode trazer ganhos genéticos maiores em menor tempo.  

As metodologias utilizadas para a detecção de QTL baseiam-se na existência de 

desequilíbrio de ligação entre o marcador e o loco. A detecção da presença de um QTL no 

genoma é feita através da busca por associações significativas entre o valor fenotípico de 

uma determinada população para o caráter quantitativo de interesse e o genótipo desta 

mesma população para um ou mais marcadores genéticos. 

Os diversos tipos de delineamentos utilizados para a realização do mapeamento 

genético de espécies vegetais têm em comum o fator de gerar e maximizar o desequilíbrio 

de ligação para os locos segregantes. O desequilíbrio de ligação, devido à ligação física dos 
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locos, está no seu ponto máximo nas populações derivadas de cruzamentos controlados. 

Como consequência, a capacidade de se detectar a ligação entre dois locos fisicamente 

ligados está também em seu ponto máximo. Os principais tipos de gerações segregantes 

(delineamentos) utilizados em mapeamento genético utilizam populações F2, populações 

obtidas por retrocruzamentos, linhagens puras recombinantes ou linhagens duplo-haplóides 

(Coelho, 2000).  

No entanto, o mapeamento de QTL para a identificação de locos gênicos de 

interesse no melhoramento de plantas apresenta algumas desvantagens. Um fator limitante é 

que os genes componentes do QTL geralmente não podem ser identificados isoladamente, 

sendo necessária a localização da região do genoma responsável pela expressão dos 

caracteres em análise, e assim identificar os principais genes, e a contribuição de cada um 

deles. Estudos onde são utilizados apenas dois genitores, a variabilidade genética existente é 

representada por um conjunto de poucos alelos (Abdurakhmonov et al., 2009). No entanto 

pode ser o recurso mais viável de acordo com a espécie avaliada e o nível de informações 

sobre o genoma (Zhu et al., 2008). 

Um dos maiores repositórios de informações sobre QTLs de arroz está no 

Gramene (http://www. gramene.org), onde encontram-se identificados ao redor de 9.000 

QTLs (Doi et al., 2008). Tal base de dados fornece também citações bibliográficas, as 

posições dos QTLs ao longo do genoma do arroz, as características genéticas avaliadas e 

ontologia dos termos, descrições fenotípicas, mapas comparativos, etc. Pensando nas 

contribuições já obtidas com o mapeamento de QTL, Bernardo (2008) conduziu uma busca 

na Web of Science Database com palavras relacionadas a QTL e encontrou mais de 1200 

estudos de mapeamento de QTL envolvendo doze espécies de relevância econômica.  

 

2.11  MAPEAMENTO ASSOCIATIVO 

2.11.1 Princípios do Mapeamento Associativo 

 

A análise de associação tem o potencial de identificar pequenos polimorfismos 

dentro de genes que sejam responsáveis por variações fenotípicas (Flint-Garcia et al., 2003), 

fazendo uma conexão entre o genótipo e o fenótipo. Com isto, é possível 

identificarvariações funcionais específicas ligadas a diferenças fenotípicas de determinados 

caracteres, para facilitar a detecção de caracteres causados por polimorfismos de sequência 
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de DNA e/ou seleção de genótipos que estão relacionadas ao fenótipo (Orazigue et al., 

2007).  

A idéia básica utilizada é simples, buscam-se associações dentro de uma 

população com indivíduos independentes e um marcador. Isso resulta em um desequilíbrio 

de ligação menor entre marcadores que estão segregando e variações causais 

(Abdurakhmonov et al., 2009) (Anexo D). 

O mapeamento associativo pode ser realizado tanto em espécies autógamas 

quanto alógamas. Para as espécies alógamas o desequilíbrio de ligação é menor, implicando 

no uso de um número maior de marcadores. No entanto o poder de detecção de associações 

é menor, quando se encontra uma associação o gene-alvo está muito próximo (se não estiver 

em cima da região genômica envolvida, está do lado). Em estudos envolvendo populações 

de espécies de autofecundação, a endogamia resulta em um padrão de polimorfismo 

caracterizado pela extensa estrutura de haplótipos, o que é adequado para o mapeamento 

associativo (Aranzana et al., 2005). O desequilíbrio de ligação é baixo, mas maior em 

comparação as espécies alógamas, podendo-se utilizar menos marcadores.A desvantagem é 

que o marcador poderá estar longe do gene-alvo, o poder de detecção das associações é 

maior. 

A extensão do desequilíbrio de ligação tem sido quantificada, e esta informação 

vem sendo utilizada para o mapeamento associativo para diversas plantas, como 

Arabidopsis, milho, soja, cana de açúcar, sorgo, cevada e trigo (Anexo B). Em espécies em 

que o DL estende por grandes distâncias físicas, relativamente poucos marcadores são 

necessários para assegurar a adequada cobertura do genoma, como por exemplo, a cevada e 

Arabdopsis. No caso de espécies com uma extensão pequena do DL, como o milho e muitas 

espécies florestais, a cobertura completa do genoma seria assegurada com milhões de SNPs. 

As vantagens das espécies de autopolinização para uso do mapeamento 

associativo são: a) a endogamia diminui o desequilíbrio de ligação sem diminuir o 

polimorfismo; e b) os dados de haplótipos podem ser obtidos facilmente em comparação 

com a espécie humana, por exemplo. 

Geralmente, as populações de plantas passíveis de estudos de associação 

incluem-se em um dos seguintes grupos : (i) Amostra com uma estrutura populacional ideal 

e um pequeno parentesco familiar; (ii) Multi-amostra de uma mesma família; (iii) Amostra 

com uma população estruturada; (iv) Amostra com estrutura populacional e relações 

familiares; (v) Amostra com maior estrutura populacional e relações familiares. Devido à 
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adaptação local, seleção e histórico de parentesco em muitas espécies de plantas, muitas 

populações cairiam na quarta categoria (Zhu et al., 2008). 

A diversidade genética, a extensão do DL no genoma completo e o 

relacionamento genético dentro de uma população determinam a resolução do mapeamento, 

a densidade de marcadores, os métodos estatísticos e o poder do mapeamento. E também, o 

comprimento do cromossomo, a diversidade das espécies, a diversidade da amostra 

avaliada, e o custo e disponibilidade de marcadores, terão impacto no número de 

marcadores a serem utilizados no estudo (Zhu et al., 2008). 

O mapeamento associativo com germoplasma diverso pode identificar alelos 

superiores que não foram identificados por práticas de melhoramento tradicionais, além de 

dar suporte à introgressão de fragmentos genômicos específicos em linhagens elites. Um 

inconveniente do mapeamento associativo no arroz é a possibilidade de resultados falso 

positivos, devido níveis elevados de estrutura de população causados pela diferenciação de 

subespécies, juntamente com diversos níveis de relações de descendência nas variedades 

modernas. Relações entre os indivíduos podem ser detectadas por marcadores moleculares 

baseados na estimativa da probabilidade de identidade por descendência entre os indivíduos 

(Yu & Buckler, 2006). A correção para a estruturação da população também introduz falsos 

negativos (Zhao et al., 2007) (Anexo D).  

Entender a estrutura populacional é importante para evitar a identificação de 

associações espúrias entre fenótipos e genótipos no mapeamento associativo (Pritchard et 

al., 2000). Análises de associação, baseadas na alta densidade de marcadores moleculares 

com grande tamanho populacional e experimentos repetidos sob várias condições 

ambientais, reduzem significativamente o viés entre as estimativas dos alelos marcadores e 

o efeito real dos alelos do gene alvo (Wen et al., 2009). O anexo D ilustra os passos para a 

realização da análise de mapeamento associativo. 

Em arroz já foram conduzidas análises de mapeamento associativo. Zhang 

(2005) conduziu a análise de associação utilizando a abordagem de genoma completo, 

envolvendo marcadores SSR e vários caracteres agronômicas em 218 linhagens de arroz. O 

autor identificou sete marcadores associados com mais de um caractere agronômico, 

localizados nos cromossomos 1, 2, 4, 6, 7 e 9. Agrama (2007) conduziu a análise de 

associação em cultivares de arroz envolvendo 123 marcadores SSR e a caracterização de 

componentes de produção. Foram encontrados cinco marcadores associados aos caracteres 

produção de grãos, largura de grãos e relação comprimento/largura dos grãos; seis 



 
 

43

marcadores associados ao comprimento de grão, e quatro associados àpeso de 1000 grãos, 

totalizando 25 associações com 21 marcadores SSR diferentes. Wen et al. (2009) avaliou 

um conjunto 170 acessos do germoplasma de arroz chinês, incluindo variedades locais, 

variedades de uma mini-coleção nuclear, e linhagens parentais. Foram avaliados 126 

marcadores SSR e 6 indels associados a três caracteres agronomicamente importantes, ao 

longo do cromossomo 7. Foram encontrados três marcadores associados a dias até o 

florescimento, dois marcadores para altura de plantas e um marcador para comprimento de 

panículas. Estas associações foram significativas nos dois anos de cultivo avaliados. 

 

2.11.2 Abordagens do Mapeamento Associativo 

 

O mapeamento associativo é divido em duas categorias principais: (i) 

Mapeamento associativo de genes candidatos, em que sequências selecionadas têm um 

papel no controle da suposta variação fenotípica específica para os caracteres; (ii) 

Mapeamento associativo no genoma completo (tradução livre de “Whole genome 

scanning”), que procura-se obter uma ampla cobertura do genoma com marcadores 

moleculares, permitindo examinar a variação genética em todo o genoma, a fim de encontrar 

sinais de associação para caracteres complexos (Risch & Merikangas, 1996).  

A escolha da abordagem a ser utilizada depende da extensão do desequilíbrio de 

ligação no organismo de interesse, pois a medida do DL determina não apenas a resolução 

do mapeamento que pode ser alcançada, mas também o número de marcadores necessários 

para a cobertura adequada do genoma em estudo. Outro fator que determina a abordagem é 

o nível de conhecimento a respeito do genoma da espécie (Anexo C). Se o genoma já for 

bem conhecido a abordagem de genes candidatos pode ser mais promissora.As análises de 

associação com a abordagem de “Whole genome scanning” têm rendido resultados 

promissores, corroborando para a identificação de genes candidatos e identificação de novos 

locos relacionados a doenças em plantas que antes eram desconhecidos (Zhu et al., 2008). 

Na verdade, dada a rapidez na genotipagem e sequenciamento, em breve será 

possível a realização da verificação da associação no genoma completo em qualquer 

organismo, especialmente para aqueles onde o método tradicional de mapeamento é mais 

difícil (como espécies florestais, por exemplo) (Zhao et al., 2007). O mapeamento 

associativo utilizando a abordagem do genoma completo já foi utilizado para 
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Arabidopsis(Aranzana et al., 2005), acessos de germoplasma de algodão (Abdurakmonov et 

al., 2009), linhagens elite em milho (Beló et al., 2008) e acessos de germoplasma de 

beterraba açucareira (Stich et al., 2008). 

A abordagem de genes candidatos é uma metodologia mais direta em 

comparação ao estudo do genoma completo, uma vez que o mapeamento de associação fica 

restrito a genes candidatos relevantes, que podem estar envolvidos no controle de caracteres 

de interesse (Ehrenreich, 2009). A seleção de genes candidatos é baseada em informações 

obtidas a partir de estudos de genética, bioquímica, fisiologia da espécie-alvo, ou em 

estudos conduzidos em espécies-modelo, como Arabidopsis e o próprio arroz (Yu e 

Buckler, 2006). 

A abordagem de genes candidatos é menos exigente em termos de número de 

marcadores. No entanto, é importante lembrar que esta estratégia é limitada pelos genes 

identificados e, portanto, sempre existe o risco de perder a identificação de mutações causais 

que estão localizadas em genes candidatos não identificados (Hall et al., 2010). Esta 

abordagem obteve sucesso em muitas situações, como na identificação de genes para 

caracteres variados em variedades de milho cultivadas (Harjes et al., 2008), Pinus 

(Gonzalez-Martinez et al., 2007), batata (Malosetti et al., 2007) e doenças humanas (Vaisse 

et al., 2000; Ueda et al., 2003).  

Felizmente, devido à disponibilidade de sequências anotadas do genoma de 

espécies-modelo e às várias aplicações gerais da tecnologia genômica (por exemplo, 

sequenciamento, genotipagem, expressão gênica, genômica comparativa, bioinformática, 

análise de ligação, mutagênese e bioquímica), toda uma série de sequências de genes 

candidatos para diversos caracteres complexos já está disponível (Zhu et al., 2008). 

Mais recentemente, outra abordagem passou a ser utilizada no mapeamento 

associativo de milho, conhecida por “Nested Association Mapping (NAM)” (tradução livre - 

Mapeamento aninhado de associações). O NAM é a junção dos conceitos das duas 

abordagens principais, sendo uma estratégia ainda mais poderosa para dissecar a base 

genética de caracteres quantitativos de espécies com baixo DL (Yu et al., 2008). A ideia é 

que possuindo as sequências de genes candidatos, se faça uma varredura com vários 

marcadores dentro delas, permitindo assim que as associações sejam bem mais 

significativas, se comparadas às obtidas pelas outras duas abordagens. 

Exceto para locos funcionais que têm um efeito muito grande, e os marcadores 

testados estão em alto DL com estes locos, será difícil identificar associações entre 
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marcadores e caracteres em uma pequena população, independentemente do método de 

mapeamento associativo utilizado. Simulações em milho demonstraram que um grande 

tamanho de amostra é requerido para obter alto poder para detectar efeitos genéticos de 

tamanho moderado (Zhu et al., 2008, Hall et al., 2010). O poder de detecção também 

depende da herdabilidade do caráter (Bennett, 2010). 

A validação dos locos em trabalhos de mapeamento associativo é uma fase 

fundamental. Para exemplificar isso, Thornsberry et al. (2001) encontraram mutações no 

gene que afeta a variação quantitativa do tempo de floração e altura da planta de milho (Zea 

mays). Essa associação foi posteriormente confirmada em uma população composta por 

diferentes linhagens de milho. 

 

2.12  ANÁLISE DE LIGAÇÃO VERSUS MAPEAMENTO ASSOCIATIVO 

 

As duas ferramentas mais comumente usadas para dissecar caracteres 

complexos são a análise de ligação e o mapeamento de associação, baseados no mesmo 

princípio fundamental de recombinação. A principal diferença é que a análise de ligação 

explora a herdabilidade de polimorfismos funcionais e marcadores adjacentes, conduzida 

comumente com populações experimentais derivadas de cruzamento biparentais. O 

mapeamento associativo, por sua vez, examina a herança compartilhada por um conjunto de 

indivíduos com ascendência conhecida, sendo um dos principais fatores da sua maior 

eficiência para estudar caracteres genéticos complexos. A variabilidade genética na 

população de mapeamento associativo é muito maior quando comparada a uma população 

derivada de apenas dois parentais (Yu e Buckler, 2006). 

Na análise de ligação, há poucas oportunidades para a ocorrência de 

recombinação entre as famílias e as genealogias com ascendência conhecida, resultando no 

mapeamento de resolução relativamente baixa. Por sua vez, no mapeamento associativo o 

histórico de recombinação e a diversidade genética natural são explorados para o 

mapeamento de alta resolução (Zhu et al., 2008). 

Outra limitação do mapeamento de QTLs é a necessidade de gerar populações 

de mapeamento, que em muitas vezes é de difícil aplicabilidade, dependendo da espécie. 

Como exemplo, pode-se citar a obtenção de populações de mapeamento para Pinus, 

Eucalipto e outras espécies florestais (Gupta et al., 2005). A obtenção de cruzamentos é 
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limitada em espécies que podem  levar até cinco anos para gerarem a população necessária 

as análises de ligação tradicionais (Orazigue et al., 2007).A análise de associação baseada 

no método de desequilíbrio de ligação não tem só o potencial de identificar e mapear QTLs, 

mas também de identificar polimorfismos causais dentro de um gene que é responsável por 

diferenças entre dois fenótipos alternativos. Isto também permite a identificação de blocos 

de haplótipos, representando diferentes alelos de um gene, e a visualização do tamanho da 

região que o desequilíbrio persiste (Gupta et al., 2005).  

A utilização da genética de associação foi uma mudança de paradigma, pois os 

mapeamentos de QTL priorizavam a existência de alto desequilíbrio de ligação, por outro 

lado, a análise de associação é baseada em baixo desequilíbrio de ligação. 

No melhoramento de plantas o mapeamento associativo pode ter várias 

vantagens sobre a análise de ligação clássica. Um dos fatores a se considerar é a ampla 

variabilidade genética que pode ser incluída na população de origem, permitindo explorar a 

variabilidade genética encontrada em bancos de germoplasma. Um segundo fator seria a 

busca por locos gênicos simultâneos responsáveis por caracteres múltiplos sem a 

necessidade de desenvolver populações em permanente segregação (Yu e Buckler, 2006). 

Além disto, os dados fenotípicos e moleculares de outros experimentos que estejam 

armazenados em bancos de dados podem ser incluídos na análise. Finalmente, as vantagens 

adicionais são o aumento da resolução de mapeamento e a redução do tempo de pesquisa 

(Wen et al., 2009). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material vegetal 

 
Foram selecionados 186 acessos pertencentes aos estratos de linhagens e 

cultivares introduzidas (LCI) e linhagens e cultivares brasileiras (LCB) da Coleção Nuclear 

de Arroz da Embrapa (CNAE), dentre estestrês acessos foram utilizadas como testemunhas 

em cada sistema de cultivo. A seleção dos acessos foi baseada na análise de estruturação 

populacional realizada por Borba et al. (2009), a partir desta análise foram escolhidos os 

indivíduos que não apresentaram ancestria múltipla. Destes acessos, 76 são dosistema de 

cultivo irrigado e 113 do sistema de cultivo de sequeiro.  

3.2 Ensaio de campo 

 

Os 186 acessos selecionados foram avaliados em dois ensaios, divididos de 

acordo com o sistema de cultivo ao qual pertenciam, conduzidos na safra 2007/2008 em 

duas estações experimentais da Embrapa Arroz e Feijão. O ensaio irrigado foi conduzido 

na Fazenda Palmital, situada no município de Goianira (GO), e o ensaio de sequeiro foi 

conduzido na Fazenda Capivara, localizada no município de Santo Antônio de Goiás (GO). 

O delineamento utilizado em ambos os experimentos foi o de blocos incompletos, com 4 

linhas de 5 metros, e espaçamento entre linhas de 0,35 metros. Para o ensaio conduzido em 

sequeiro, a irrigação suplementar foi fornecida por pivô central. Em ambos os 

experimentos foram utilizadas como testemunha as cultivares BR Irga 409, Metica 1 e 

BRS Caiapó (Apêndice A). Para ambos os experimentos foram avaliados: Número de 

panículas por metro (NPM), Número de grãos por panícula (NGP), Peso de 100 grãos 

(PCG) e Produtividade em kg.ha-1 (Prod). A coleta das panículas foi realizada nas linhas 

centrais, a partir das panículas colhidas foram selecionadas ao acaso panículas para a 

avaliação da pesode 100 grãos e número de grãos por panícula. A produtividade foi obtida 

pela coleta na área útil da parcela e os valores transformados em kg.ha-1. 
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Foi obtido um histograma, representando os dados quantitativos agrupados em 

classes, com os acessos de acordo com o sistema de cultivo para produtividade e os 

componentes de produção. Com base no histograma é possível verificar qual a distribuição 

de frequência de todos caracteres avaliados de acordo com o sistema de cultivo.O número 

de classes foi obtido pela raiz quadrada do número de acessos para o sistema de cultivo 

sequeiro, que foi o sistema que continha maior amplitude de classes. Os padrões do 

histograma seguiram os dados obtidos para os acessos de sequeiro, devido esse sistema de 

cultivo ter apresentando uma maior variação para as características. A amplitude foi 

determinada pela subtração do valor máximo pelo valor mínimo em cada caractere (A = 

Xmáx. – Xmin.).O número de classes foi determinado pela raiz quadrada do número de 

observações (N = √Xi). A amplitude de cada classe foi definida pela amplitude dividido 

pelo número de classes (Ac = A/N). Os dados dos acessos do sistemade cultivo irrigado 

foram alocados nas classes obtidas para os acessos do sistema de cultivo sequeiro para 

facilitar a comparação. 

 

3.3 Obtenção dos marcadores 

 

Um total de 67 marcadores SSR (Simple Sequence Repeat) foram construídos 

visando a genotipagem dos 186 acessos de arroz, para uso posterior na análise de 

associação. As sequências foram obtidas do banco de dados disponível no Gramene 

(http://www.gramene.org), e pertencem a regiões genômicas onde foram identificadas 

associações para produtividade e componentes de produção em 27 mapas de QTL já 

publicados (Apêndice B). Os marcadores construídos estão distribuídos nos cromossomos 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Foram obtidas as sequências de transcritos situados a 200 kpb 

downstream e 200 kpb upstream. A partir da sequência dos transcritos selecionados foram 

desenhados primers utilizando-se o programa Primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/) 

(Apêndice C). 

3.4 Análise Molecular 

  

A extração de DNA de cada acesso utilizou um “bulk” de quatro plantas e 

seguiuo protocolo CTAB (cationic hexadecyl trimethyl ammonium bromide) descrito por 

Ferreira & Grattapaglia (1998). As reações de PCR foram conduzidas em um volume final 
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de 15 µl, contendo 5 µl de DNA na concentração de 3ng/µl; 4,3 µl de cada primer (0,9 

µM); 1,5 µl de tampão 10 x, 1,3 µl de DMSO (50%); 0,2 µl de Taq DNA polimerase (5 

unidades/µl) e 1,3 µl de dNTP (2,5 mM). As reações foram conduzidas em termociclador 

PTC – 100 (MJ Research). Os passos da amplificação foram um vez a 94oC/5 min 

seguindo por 40 ciclos a 94oC/1 min, a temperatura de anelamento do primer oc/1 min e 

72oC/1 min, com a temperatura final de extensão de 72oC/7 min.  

Após a amplificação, alíquotas das reações foram testadas por eletroforese em 

géis de agarose a 1% para a verificação do produtoamplificado. Em seguida as reações 

foram submetidas à eletroforese em géis de poliacrilamida 6% corados com solução de 

nitrato de prata de acordo com protocolo descrito por Creste et al. (2001).  

  

3.5 Análises Estatísticas dos Ensaios a campo 
 

A análise estatística dos dados fenotípicosfoi realizada pelo software SAS 

(Statistical Analysis System) por meio do procedimento PROC GLM (SAS Institute, 1995). 

Para tal, foram utilizados os dados médios da parcela para cada tratamento (genótipo) para 

todos os caracteres avaliados.A área útil para a avaliação da produtividade de grãos foi de 

4,5 m2. Foi realizada a análise de variância para cada sistema de cultivo separadamente. O 

modelo estatístico utilizado foi o de blocos ao acaso (Apêndice D): 

 

Yijl(j) = μ + Rj + Bl(j) + Ti εijl(j) 
 

Sendo: 
Yij = valor da observação do i-ésimo tratamento no j-ésimo bloco; 
μ = média geral; 
Rj = efeito da repetição j (j=1,2, ..., r); 
Bl(j) = efeito do bloco I (I = 1, 2, ..., b) dentro da repetição j; 
Ti = efeito do tratamento i (i = 1, 2, ..., t); 
εij = erro experimental. 

 
O teste F foi realizado para cada caracteres, conforme indicado noApêndice E. 

As médias ajustadas obtidas das análises no programa SAS foram utilizadas para compor 

os dados fenotípicos na análise de associação e para construção dos histogramas de 

distribuição de freqüência para produtividade e seus componentes. 
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O teste de significância das médias fenotípicas a 5% foi o de Scott e Knott 

realizado no programa GENES, o quadrado médio e os graus de liberdade foram obtidos 

pelo programa SAS. 

3.6 Análise de Associação 

 

Para a análise de associação foram utilizados 86 marcadores SSR avaliados por 

Borba et al. (2009) e a estes foram agrupados 29 marcadores que resultaram da avaliação 

do marcadores derivados de transcritos. A seleção destes 29 marcadores foi devido alguns 

marcadores apresentarem alelos nulos ou foram monomórficos. Sendo então a análise de 

associação resultado da avaliação de 115 marcadores. 

Aanálise de associação entremarcadores e caracteres fenotípicos foi conduzida 

utilizando-se o Modelo Linear Misto (MLM), disponívelno software Tassel versão 2.1 

(www.maizegenetics.net). Os marcadores testados e os dados daspopulações (matriz Q) 

foram considerados efeitos fixos e a matriz de parentesco(kinship) foi considerada de efeito 

aleatório.A matriz de parentescofoi obtida com o software SPAGeDi versão 1.2 (Hardy 

&Vekemans, 2002).Para todos os marcadores SSR e seus respectivos marcadores âncoras 

foi realizada uma análise para verificação de locos ligados.  

Para a verificação das associações significativas entre os locos e os caracteres 

foi feito teste exato de Fisher a nível de significância de 5%. Portanto, quanto mais 

próximo de zero for o p-valor mais confiança se tem em rejeitar a hipótese nula (Ho) de 

que os locus estão ligados (há associação entre o loco e o carater). Se a probabilidade (p-

valor) for menor que o nível de significância do teste, o teste é significativo e não aceita 

Ho. Recorrendo então ao procedimento de controle do erro tipo I (para diminuir a 

ocorrência de falsos positivos). 

O método de correção adotado foi o FDR por ser o método menos 

conservativo, o que implica em não aumentar o erro tipo II. Para obter o novo nível de 

significância deve colocar os p-valores em ordem crescente numa coluna, e em outra 

coluna dividir a quantidade de p-valores enumerados pelo número de cada um e multiplicar 

pelo nível de significância adotado, obtendo um valor na segunda coluna. Em seguida 

compare as duas colunas e a partir do momento em que o p-valor é maior do que o obtido 

pelo FDR o teste é significativo. Passando a usar o p-valor encontrado a partir do momento 

que o teste torna significativo como o novo nível de significância. 
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A significância entre os diferentes efeitos dos alelos nas médias para os 

marcadores que apresentaram associações significativas em ambos sistemas de cultivo, 

foram obtidos pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis pelo programa R (R 

Development Core Team, 2006). A visualização do efeito de cada alelo nas médias foi 

obtida nos boxplot para os marcadores RM125 e RM152. 

A matriz de frequência de alelos foi obtida pelo software FSTAT (Goudet, 

2002). Os alelos com frequência menor ou igual a 0,05 foram considerados como alelos 

nulos para a análise de associação (Breseghello & Sorrells, 2006). O número de alelos 

privados (ou exclusivos) e o desequilíbrio de ligação foram estimados pelo software 

Genetic Data Analysis (GDA) (Lewis & Zaykin, 2001). A medida de diversidade genética, 

que para este caso foi usada o PIC (Polymorphism Information Content) obtida por 

Botstein et al. (1980 e o número de alelos por locus foram obtidos pelo software 

PowerMarker versão 3.23 (Liu and Muse, 2005). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a avaliação fenotípica dos dados foram avaliados a produtividade e os 

componentes de produção, de modo a detalhar a interferência de cada componente na 

produtividade. A produção de grãos é determinada principalmente por três componentes: 

número de panículas por metro, número de grãos por panícula e peso de grãos. A avaliação 

conduzida de forma independente, para cada acesso em cada repetição, mensurou 

produtividade em kg.ha-1, número de panículas por metro, peso de 100 grãos e número de 

grãos por panícula (Apêndice E e F).  

 

4.1 Análise de variância 

 

Para os acessos do sistema de cultivo sequeiro, foram verificados efeitos 

significativos a 1% para as variáveisPROD, PCG e NGP, no efeito de tratamento e bloco 

dentro de repetições. Para a variável NPM foi verificado efeito significativo a 1% no efeito 

de tratamento. Isso demonstra que existe variabilidade genética entre os acessos avaliados 

do sistema de cultivo sequeiro. Esta variabilidade pode ser usada em programas de 

melhoramento visando à produtividade e seus componentes (Apêndice G). 

Para os acessos do sistema de cultivo irrigado, foram verificados efeitos 

significativos a 1% para as variáveis PROD, PCG, NPM e NGP, no efeito de tratamento e 

bloco dentro de repetições, indicando que também existe variabilidade genética entre os 

acessos avaliados do sistema de cultivo irrigado. Os efeitos significativos para bloco dentro 

de repetições e repetição foram coerentes com a heterogeneidade ambiental devida ao 

tamanho do experimento e nas diferentes condições de cultivo a que foram submetidos os 

tratamentos. 

Para os acessos de sequeiro, os coeficientes de variação (CV%) para PROD, 

NPM, NGP e PCG foram, respectivamente, 22,27% , 3,97%, 20,8% e 25,15% (Apêndice 

G). Para os acessos irrigados, os valores de CV% foram de 17,88%, 4,17%, 18,26% e 
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26,44%, respectivamente (Apêndice H). Para PROD e NPM já eram esperados CV% mais 

altos, uma vez que são caracteres mais sensíveis à variação ambiental. Altos valores de 

CV% para PROD, NPM e NGP e valores altos para o CV% do PCG foram relatados por 

Balbinot Junior et al. (2003). Crusciol et al. (1999) avaliaram acessos de sequeiro e 

obtiveram os seguintes coeficientes de variação: 16,65% para número de panículas por 

metro, 2,63% para peso de grãos e 19,81% para produtividade de grãos. Santos et al. 

(2002) também avaliaram acessos de sequeiro e obtiveram os CVs de 25% para 

produtividade de grãos, 6,4% para peso de 100 grãos, 16,1% para número de panículas por 

metro e 21,8% para número de grãos por panícula. Fageria et al. (2000) avaliaram acessos 

de arroz irrigado e obtiveram os CVs de 14% para número de panículas por metro e 3% 

para peso de grãos. De um modo geralos CVs obtidos neste trabalho são próximos aos 

encontrados na literatura. Os CV% foram menores para os acessos irrigados devido a 

menor competição com ervas daninhas e a própria disponilidade de água.  

Para PCG os CV% foram baixos em ambos experimentos,3,97% em sequeiro e 

4,17% em irrigado. Opeso de grãos ideal para o arroz é em torno de 2,5 g (Khush, 1997), 

pois grãos maiores tendem a ser gessados e perdem valor comercial. A média para os 

acessos avaliados nos dois sistemas de cultivo se aproximaram deste valor, 2,5748 para 

irrigado e 2,515 para sequeiro. Opeso de grãos é dependente do tamanho da espigueta, 

devido a limitação física entre a lema e a pálea, e pela porcentagem de espiguetas com 

cariopses. A porcentagem de espiguetas férteis e opeso de 100 grãos contribuem 

juntamente, com 21% da produtividade do arroz (Souza et al., 2007).  

 

4.2 Distribuição de frequência das caracteres avaliadas 

 

A produtividade média dos acessos de arroz de sequeiro variou de 898,16 

kg.ha-1 (acesso CNA0005465) a 6944,78 kg.ha-1 (acesso CNA0003490), com uma média 

geral para o experimento de 2891,34 kg.ha-1 (Apêndice E).Os acessos de arroz de sequeiro 

foram distribuídos com maior frequência nas classes de 2010 a 2570 kg.ha-1(cerca de 

16,8% do número de acessos), e 3130 a 3690 kg.ha-1 (cerca de 18,6%) (Apêndice T).Nos 

acessos de arroz irrigado a produtividade variou de 1758,82 kg.ha-1(acesso CNA0005478)a 

6427,77 kg.ha-1 ( acesso RS16PL12-10-1-B), com uma média geral para o experimento de 

4195,71 kg.ha-1 (Apêndice F). Os acessos de arroz irrigado foram distribuídos com maior 
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frequência nas classes 3690kg.ha-1a 4250 kg.ha-1(cerca de 17,7%) e4250kg.ha-1 a 4810 

kg.ha-1 (cerca de 15,9%) (Apêndice T). 

Uma comparação entre as duas médias gerais de produtividade revela uma 

pequena diferença a favor dos acessos de arroz irrigado. Esta diferença decorre da maior 

capacidade produtiva sob a condição de irrigação, devido, principalmente, à menor 

competição com ervas daninhas, à própria disponibilidade de água e ao processo evolutivo 

distinto envolvendo as subespécies indica (normalmente genótipos do sistema de cultivo 

irrigado) e japonica (normalmente genótipos do sistema de cultivo de sequeiro). 

As médias obtidas para produtividade dentro de cada sistema de cultivo 

diferiram significativamente a 5% de probabilidade, e com a variação encontrada foi 

possível formarcinco grupos distintos (pelo teste de Scott-Knott), e ilustra de modo prático 

que existe variabilidade genética entre os acessos nos respectivos sistemas de cultivo, a 

qual pode ser explorada nos programas de melhoramento genético de arroz com o intuito 

de obter linhagens com maior potencial produtivo.  

Para opeso médio de 100 grãos os acessos de arroz de sequeiro variaram de 

1,12 gramas (g) (CNA0007425) a 3,85 g (CNA0003287), com uma média geral para o 

experimento de 2,51 g (Apêndice E). Os acessos de arroz de sequeiro ficaram distribuídos 

com maior frequência nas classes 2,2 g a 2,4 g (cerca de 17%), e 2,8 g a 3,0 g (cerca de 

11%) (Apêndice U). Nos acessos de arroz irrigado opeso médio de 100 grãos variou de 

1,65 g (CNA0001419) a 3,37 g (CNA0002253), com uma média geral para o experimento 

de 2,57 g (Apêndice F). A distribuição dos acessos de arroz irrigado ficou mais 

concentrada nas classes de 2,2 g a 2,4 g (cerca de 28%), e 2,6% a 2,8% (cerca de 16%) 

(Apêndice U). 

As médias obtidas para PCG em cada sistema de cultivo diferiram 

significativamente a 5 % de probabilidade. Os acessos do sistema de cultivo irrigado foram 

distribuídos em 10 grupos distintos, enquanto os acessos do sistema de cultivo de sequeiro 

formaram 12 grupos distintos (teste de Scott-Knott), também demonstrando ser 

umcaractere de ampla variabilidade genética visto na formação de distintos grupos com 

diferentes amplitudes de variação. Os acessos do sistema de cultivo de sequeiro dependem 

diretamente da disponibilidade de água no momento do enchimento de grão, e por estarem 

sujeitos ao déficit hídrico, podem ter sua capacidade de enchimento de grão reduzida.  



 
 

55

Para a variável número médio de panículas por metro, os acessos de arroz de 

sequeiro variaram de  45,12 (acesso CNA0000482) a 131,07 panículas por metro (acesso 

CNA0004243), com uma média geral para o experimento de 114,41 panículas por metro 

(Apêndice E). Os acessos de arroz sequeiro ficaram distribuídos com maior frequência nas 

classes de 60 a 80 panículas por metro (cerca de 24% dos acessos), e 80 a 100 panículas 

por metro (cerca de 32%). Nos acessos de arroz irrigado, o número médio de panículas por 

metro variou de 42,88 (CNA0002246) a 213,47 (CNA0003602), com uma média geral 

para o experimento de 114,41 panículas por metro (Apêndice F). Os acessos de arroz 

irrigado ficaram distribuídos com maior frequência nas classes de 100 a 120panículas por 

metro (cerca de 25%), e nas classes de 120 a 140 panículas por metro (cerca de 23%) 

(Apêndice V). 

As médias obtidas para número de panículas por metro em cada sistema de 

cultivo diferiram significativamente a 5% de probabilidade. Os acessos foram distribuídos 

em 5 grupos distintos para os acessos do sistema de cultivo irrigado e 4 grupos distintos 

para os acessos do sistema de cultivo de sequeiro (teste de Scott-Knott).  

O número médio de grãos por panículas nos acessos de arroz de sequeiro 

variou de 20,23 (CNA0005465) a 151,39 (CNA0010527), com uma média geral do 

experimento de 80,92 grãos por panícula (Apêndice E). Os acessos de arroz de sequeiro 

ficaram distribuídos com maior frequência nas classes de 80 a 90 grãos por panícula (cerca 

de 25%), e de 90 a 100 grãos por panícula (cerca de 24%). Os acessos de arroz irrigado 

variaram de 28,32 grãos por panícula (CNA0006943) a 146,65 (CNA0005478), com uma 

média geral para o experimento de 73,09 (Apêndice F). Os acessos de arroz irrigado 

ficaram distribuídos predominantemente na classe de 70 a 80 grãos por panícula (cerca de 

23%) (Apêndice W).  

As médias de número de grãos por panícula apresentadas pelos genótipos nos 

dois sistemas de cultivo foram significativamente distintas a 5% probabilidade. Formaram-

se 4 grupos distintos para os acessos do sistema de cultivo irrigado e 2 grupos distintos 

para os acessos do sistema de cultivo sequeiro (teste de Scott-Knott). Pode-se perceber 

uma maior amplitude de variação para NGP presente nos acessos do sistema de cultivo 

irrigado, que pode ser explorada em programas de melhoramento genético para aumento da 

produção de grãos no arroz.  
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O número médio de grãos por panícula menor nos acessos do sistema de 

cultivo irrigado se deve ao fato da planta utilizar boa parte dos seus fotoassimilados na 

emissão de perfilhos, com isso a planta perde boa parte de sua energia que poderia ser 

concentrada na produção de grãos, enquanto as plantas no sistema de cultivo sequeiro 

limitam a emissão de perfilhos e deslocamboa parte defotoassimiliados para a produção e 

enchimento de grãos. Essa diferença é notável quando se observa visualmente as plantas 

nos dois sistemas de cultivo: no sistema de cultivo irrigado as plantas mostram-se mais 

vigorosas e com maior área foliar, e no entanto a panícula possui menor número de grãos 

que plantas cultivadas em sequeiro. Contudo, a produção dos acessos do sistema de cultivo 

irrigado é compensada pelo maior número de panículas por metro. 

4.3 Análise de Correlação entre caracteres 
 

A produção de grãos da cultura de arroz é definida pelos componentes número 

de panículas por metro, número de grãos por panícula e peso de grãos (Costa et al., 2000). 

A avaliação individual dos componentes de produção visa diminuir a complexidade da 

análise de um caráter de controle genético quantitativo, ainda que alguns desses 

componentes possam ser considerados de baixa herdabilidade. 

Na análise de correlação para os acessos do sistema de cultivo irrigado 

verificou-se correlação positiva significativa para NPM e PROD (0,24; p<0,01) e PROD e 

PCG (0,14; p<0,05). Correlações negativas foram observadas para NPM e PCG (-0,38; 

p<0,01) e para NGP e NPM (-0,22; p<0,01). A correlação negativa entre NPM e PCG foi 

verificada por Cho et al. (2007) (-0,46; p<0,01) (Apêndice I).  

Para os acessos do sistema de cultivo de sequeiro foi observada associação 

positivasignificativa para NGP e PROD (0,42; p<0,01). Cho et al. (2007) encontraram 

valor semelhante para estas caracteres (0,433; p<0,01). Associação negativa significativa 

foi observada para NPM e PCG (-0,21; p<0,01). Entre as razões que poderiam explicaras 

diferenças encontradas nas correlações entre caracteres observadas entre sequeiro e 

irrigado, a mais plausível poderia ser justamente os conjuntosde genes diferentes atuando 

na fisiologia da planta como parte do processo adaptativo a cada sistema de cultivo 

(Apêndice J). 

Coeficientes de correlação positivos para PROD e NPMem arroz foram 

relatados por Morais et al. (1996) e Durigon (2007). A maior capacidade de perfilhamento 

é uma característica desejada  em linhagens oriundas de programas de melhoramento de 
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arroz.Quando plantadas em alta densidade de semeadura, as cultivares altamente 

perfilhadoras produzem em média poucos perfilhos, e consequentemente, poucas panículas 

por metro. Apesar disto, geralmente produzem mais grãos por unidade de área que as 

cultivares pouco perfilhadoras, e isto se deve à maior plasticidade apresentada pelas 

cultivares perfilhadoras em relação às de perfilhamento limitado, resultante da capacidade 

em compensar falhas que surgem no estande por razões diversas.  

 Considerando-seos caracteres PRODe PCG, Fageria et al. (2000) encontraram 

correlação positiva, e Rangel et al. (1980) encontraram correlação negativa.A correlação 

positiva para PRODe PCG é facilmente explicada pelo aumento da peso de grão culminar 

na maior produtividade, principalmente no caso do arroz irrigado. Em tese, a planta 

conserva a energia gasta na emissão de perfilhos para aumentar o número de grãos por 

panícula, o que confirma uma pequena correlação negativa para esta caracteres nos acessos 

de sequeiro. Os resultados da correlação entre produtividade e seus componentes não 

foram sempre significativos, e isso se deve ao fato da produtividade ser uma caracteres 

quantitativa poligênica de herança complexa, grandemente afetada pelo ambiente.  

4.4 Análise Molecular 

 

Foram desenvolvidos 67 marcadores inéditos a partir de sequências de DNA 

transcrito, posicionados no genoma de modo adjacente a QTLs relacionados à 

produtividade, oriundos de informações obtidas por um conjunto de 27 mapas de QTLs 

independentes. Dos 67 marcadores SSR, 44 (63,7%) apresentaram padrão de amplificação 

satisfatório, e foram utilizados na caracterização dos genótipos. Destes, 15marcadores 

apresentaram alelos nulos ou foram monomórfico, e foram retirados da análise para a 

determinação do número de alelos privados e PIC (polymorphism information content). 

Dentre os 15 SSRs, quatro apresentaram o padrão de alelos nulos (Q6AU68, Q7XLD8, 

Q5ZE11, Q5ZVAV5).Um alelo nulo pode ser uma mutação no sítio de anelamento do 

primer, impedindo seu acoplamento, e consequentemente, não havendo a amplificação do 

fragmento de DNA(Apêndice K). 

Os 33 marcadores SSR identificaram 181 alelos para os 186 acessos avaliados 

(183 acessos da CNAE e três testemunhas). Entre estes 33 marcadores avaliados, 29 

marcadores foram informativos para a obtenção doPIC.O número médio de alelos por loco 

considerando os 29 marcadores polimórficos foi 5,55, variando de 2 alelos (marcadores 
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Q5VRY4, Q5VRY1, NP914533 e Q69JE3) a 11 alelos (marcadores Q6YZ56 e NP917593) 

(Apêndice K). Borba et al. (2009), avaliando os 242 acessos dos estratos LCB e LCI da 

CNAE com 86 marcadores SSR, encontraram 12,4 alelos por loco, variando de três 

(RM484) a 32alelos (RM204). O menor número médio de alelos encontrados no presente 

trabalho se deve ao fato de que os marcadores avaliadosforam derivados de sequências 

transcritas, normalmente menos polimórficas que sequências genômicas de DNA repetitivo 

que originam marcadores SSR.Com base nos 29 marcadores polimórficos selecionados 

foram identificados 25 alelos privados ou exclusivos (alelos identificados em somente um 

acesso), ou 14% do total de alelos. Os acessos que apresentaram maior número de alelos 

privados foram Minami Hata Mochi (Japão - Irrigado), ZHENSHAN 97 A (China – 

Irrigado) e Co 18 (Índia – Sequeiro) (Apêndice L).  

O PIC variou de 0,1198 (marcador Q5VRY4) a 0,8337 (Q75HV7), com uma 

média de 0,4418(Apêndice K). Borba et al. (2009), com 86 marcadores SSR, encontraram 

umPIC de 0,7, avaliando os 242 acessos dos estratos LCB e LCI da CNAE. Yan et al. 

(2007), avaliando 90 acessos da coleção nuclear de arroz do USDA, encontraram um PIC 

de 0,67. Alvarez et al. (2007), avaliando 11 cultivares melhoradas provenientes de Cuba, 

encontraram um PIC de 0,42.  

Considerando os 76 acessos do sistema de cultivo irrigado, foram observados 

163 alelos, com uma média de 3,70 alelos por loco, variando de 2 alelos (marcadores 

NP914533, Q69JE3 e NP914524) a 10 alelos (NP917593). O PICvariou de 0,1896 

(Q5VRY4) a 0,8310 (NP917593), com uma média de 0,4274 (Apêndice K). Foram 

observados 21 alelos privados, dos quais tres provenientes do acesso Minami Hata Mochi 

(Apêndice L). Borba et al. (2010) encontraram para os 109 acessos irrigados uma média de 

4,8 alelos por loco, com um PIC de 0,64, enquanto Garris et al. (2005), também avaliando 

acessos do sistema de cultivo irrigado, encontraram um PIC de 0,55.  

Considerando os 113 acessos do sistema de cultivo de sequeiro, foram 

observados 160 alelos, com uma média de 3,63 alelos por loco, variando de 3 alelos 

(marcadores Q6YUX0, Q5VRY4, Q5VRY1, NP914533, Q69JE3 e NP914540) a 10 alelos 

(Q75HV7). O PIC foi 0,3658, variando de 0,1522 (NP914524) a 0,8359 (Q75HV7) 

(Apêndice K). Foram observados 18 alelos privados, dos quais três provenientes do acesso 

CNA0004121 (Apêndice L).Borba et al. (2010) encontraram para os 133 acessos do 

sistema de cultivo de sequeiro uma média de 4,76 alelos por loco e um PIC de 0,56, 

enquanto Garris et al. (2005) identificaram um PIC de 0,47. 
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4.5 Análise de associação 

 

Neste trabalho, utilizou-se uma metodologia híbrida de mapeamento 

associativo, em que foram adotadas as abordagens de“whole genome scanning” de baixa 

resolução (genotipagem por marcadores SSR distribuídos ao longo do genoma do arroz) e 

genes candidatos (marcadores desenvolvidos a partir de transcritos localizados em locos 

adjacentes a QTLs previamente relacionados à produção e seus componentes). Este tipo de 

abordagem foi possível devido ao alto desequilíbrio de ligação encontrado em O. sativa, 

resultante de eventos de bottleneck recentes e pelo sistema de reprodução ser 

predominantemente autógama.Para outras espécies, como o milho, esta abordagem mista 

não seria possível, devido ao pequeno desequilíbrio de ligação (Buckler et al., 2009). Para 

estes casos, a metodologia de whole genome scanning deve conter um número mínimo de 

10.000 a 20.000 marcadores.  

Na análise de associação os alelos raros (frequência menor ou igual a 5%) 

foram eliminados, a fim de evitar seu efeito nas estimativas de desequilíbrio de ligação 

(Remingtonet al., 2001). O mapeamento associativo apresenta limitações na detecção de 

variantes raras ou genes que são variáveis entre populações, mas são quase fixos dentro de 

subpopulações (Breseghello & Sorrells, 2006). Sendo assim, os alelos raros tendem a 

aumentar o erro tipo I (rejeitar uma hipótese/associação nula que é verdadeira), assim 

como indicar a existência de estrutura de população (Flint-Garcia et al., 2003). 

Os dados de estrutura da população foram obtidos por Borba et al. (2010), que 

avaliaram os 242 acessos componentes dos estratos LCB e LCI. Para o presente trabalho, 

foram identificados e selecionados 186 acessos que não apresentaram ascendência mista, 

pertencentes a uma única subespécie. A correção para eliminar a estrutura populacional 

deve ser realizada pela diferenciação de subespécies encontrada para o arroz e pela 

descendência das cultivares modernas. 

A análise de associação foi baseada na abordagem de MLM (Modelo Linear 

Misto), em que sãoutilizadas as informações de parentesco (K) e estrutura da população 

(Q), reduzindo com istoo erro tipo I (Yu et al., 2006). A matriz K e Q obtidas por Borba et 

al. (2010) foram utilizadas para a análise de associação a partir dos dados de genotipagem 

de 86 marcadores SSR. Os acessos foram divididos em dois painéis de acordo com o 

sistema de cultivo sequeiro (76 acessos) ou irrigado (113 acessos). Essa subdivisão é 
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necessária devido ao sistema de cultivo ser uma das principais causas da estruturação 

populacional. 

Neste trabalho, foram utilizados 115 marcadores SSR, sendo 29 marcadores 

SSR, desenvolvidos a partir das informações de sequências transcritas adjacentes a regiões 

de QTLs para produtividade, e 86 marcadores SSR previamente avaliados por Borba et al. 

(2009). Dos 115 marcadores SSR avaliados, 61 marcadores (53,04%) foram associados 

significativamente a um ou mais caracteres avaliados em um ou ambos sistemas de 

cultivo(Apêndice M). Borba et al. (2010), avaliando os 210 acessos pertencentes a LCB e 

LCI, identificaram oito marcadores associados a quatro caracteres nos acessos de arroz 

irrigado e um marcador foi associado ao teor de amilose em acessos de arroz de sequeiro. 

As associações que são específicas para um único sistema de cultivo podem ser variantes 

alélicas raras específicas dentro de subpopulações (Breseghello & Sorrells, 2006a). 

O grande número de associações encontrado no presente trabalho 

provavelmente se deve ao fato de que 29 (25%) dos marcadores avaliados tenham sido 

desenvolvidos a partir de sequências transcritas potencialmente envolvidas com QTLs 

relacionados às caracteres avaliadas nos experimentos (produção e seus componentes). 

Dentre os 29 marcadores 75,86% foram associados significativamente a um ou mais 

caracteres avaliados, enquanto dos outros 86 marcadores avaliados, 45% foram associados 

significativamente a um ou mais caractere. A maior proporção de associações de 

marcadores derivados de transcritos enfatiza o uso destes marcadores como potenciais em 

estudos de associação. 

4.5.1 Número de grãos por panícula (NGP) 

 

Para ocaractere NGP foram observadas três associações significativas para os 

acessos do sistema de cultivo irrigado e 43 associações significativas nos acessos do 

sistema de cultivo sequeiro.Somente para os marcadores Q6ZGD1 e RM 152 as 

associações foram comuns nos dois sistemas de cultivo. Os marcadores associados ao NGP 

estão distribuídos nos 12 cromossomos do arroz (Apêndice P). 

No cromossomo 1 foram verificados oito marcadores significativamente 

associados ao carater NGP, sendo que os marcadores NP914533 e Q5VRY1, contribuem 

negativamente para a média do carater (Apêndice X). O marcador Q5VRY1 está 

relacionado a uma proteína de choque térmico por Chang et al. (2007). 
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No cromossomo 2 foram verificados cinco marcadores significativamente 

associados, sendo que o marcador Q6ZGD1 apresentou associação significativa em ambos 

sistemas de cultivo. Na associação entre o marcador Q6ZGD1, o efeito do alelo nas médias 

dos genótipos foi diferente em ambos sistemas de cultivo. Para os acessos do sistema de 

cultivo sequeiro houve um efeito negativo na média, sendo que o alelo 224 reduziu em 

média 45 grãos por panícula (Apêndice Y). Nos acessos do sistema de cultivo irrigado 

pode ser destacado o efeito positivo na médias dos genótipos, o alelo 230 foi responsável 

por um aumento médio de 11,3 grãos por panícula (Apêndice Y). O efeito dos alelos nas 

médias foi significativo a 1% para os dois sistemas de cultivo.  

Nos cromossomos 3, 4, 5, 6 e 7 foram observados 2, 3, 2, 2 e 5, 

respectivamente, marcadores associados significativamente ao carater. Os marcadores 

RM135 no cromossomo 3, KS1 no cromossomo 4, RM253 no cromossomo 6, e RM125 e 

Q6Z473 no cromossomo 7, apresentaram efeito negativo na média (Apêndice Z – 12). O 

marcador Q8LIJ0 é uma proteína  relacionada a zinco obtida por Matsumoto et al. (2005). 

No cromossomo 8 foram observador dois marcadores associados 

significativamente ao carater. O marcador RM152 apresentou associação para os acessos 

dos dois sistemas de cultivo. Associação para o intervalo que está localizado o marcador 

RM152 já foi encontrada por Sabouri (2009), em que o QTL de maior efeito encontrado no 

trabalho (qAC-8a) foi significativo (LOD = 9,3) para o teor de amilose do grão. 

Associação para este marcador também foi encontrada por Agrama et al. (2007), e foi 

relacionado à largura de grão.Para o marcador RM152 foi observado o efeito positivo nas 

médias de ambos sistemas de cultivo pelo alelo 142, que contribui com cerca 37 grãos por 

panícula, nos acessos do sistema de cultivo sequeiro, e 23 grãos por panícula, nos acessos 

do sistema de cultivo irrigado (Apêndice AE). O efeito dos alelos do marcador RM152 nas 

médias foi significativo a 1% para os dois sistemas de cultivo. 

Nos cromossomos 9, 10, 11 e 12, foram observados 4, 3, 2 e 3, marcadores 

associados significativamente ao carater, respectivamente. Os marcadores Q69JE3 no 

cromossomo 9, RM229 e RM206 no cromossomo 11, apresentaram efeitos negativos na 

média (Apêndice AF – AI). 

4.5.2 Número de panículas por metro (NPM) 

 
Foram verificadas 7 associações significativas para NPM nos acessos de 

irrigado e 9 associações para os acessos de sequeiro, sendo 3 associações identificadas em 
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ambos sistemas de cultivo. Os marcadores associados ao NPM estão distribuídos nos 

cromossomos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 (Apêndice Q). 

No cromossomo 1 foram verificadas as associações para os marcadores 

NP914526, nos acessos do sistema de cultivo sequeiro e Q5VRY1 (proteína relacionada ao 

choque térmico), nos acessos de ambos sistemas de cultivo. Estes dois marcadores estão 

adjacentes ao marcador RM1, que já foi associado ao NPM por Tian et al. (2006), em que 

o QTL qPN1, explicou 14% da variância fenotípica dos acessos. Para o marcador 

Q5VRY1 o alelo 146 apresentou associação favorável ao aumento do NPM em ambos 

sistemas de cultivo. Nos acessos do sistema de cultivo sequeiro o aumento médio foi de 4 

panículas por metro enquanto para os acessos do sistema de cultivo irrigado esse aumento 

foi de cerca de 28 panículas por metro (Apêndice AJ). 

Para o cromossomo 2 foi obtida a associação para o marcador Q6YUX0  (este 

transcrito ainda não teve sua funçãodeterminada) em ambos os sistemas de cultivo. O 

marcador Q6YUX0 está ancorado pelo marcador RM240, que também foi avaliado neste 

trabalho. A associação significativa do marcador RM240 para NPM também foi 

encontrada por Lafitte et al. (2002), quando foi observado este marcador associado a QTL 

para NPM em 2 dos 6 experimentos avaliados. Esta região está associada com adaptação 

do arroz a sistemas aeróbicos de cultivo, relacionada a tolerância ao déficit hídrico (Lafitte 

et al., 2002). Para o marcador Q6YUXO o alelo 200 está relacionado ao aumento do 

número de panículas por metro em ambos sistemas de cultivo, sendo este aumento mais 

expressivo para os acessos do sistema de cultivo irrigado (Apêndice AK). 

Nos cromossomos 3e 8,foram encontradas associações entre os marcadores 

RM231 e RM152, respectivamente, nos acessos do sistema de cultivo sequeiro. Ambas 

associações tiveram efeito negativo na média.O marcador RM152 também já foi associado 

a NGP nesse trabalho, e já descrito na literatura (Agrama et al., 2007, Sabouri, 2009) 

(Apêndice AL e AP).  

Nos cromossomos 5, 6 e 7, foram observados efeitos positivos nas médias para 

os marcadores associados. No cromossomo 8, o marcador RM125 já foi relatado por Borba 

et al. (2010), que encontraram o marcador associado a produtividade, o que é um 

indicativo de que esse loco marcador esteja relacionado de modo consistente com a 

expressão desse caractere importante para o programa de melhoramento (Apêndica AM -

AO).  
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No cromossomo 9 foram encontradas 3 associações significativas entre os 

marcadores OG10, Q69JE3 e RM205. Os marcadores OG10 e RM205 foram associados ao 

NPM nos acessos do sistema de cultivo sequeiro. Em relação ao marcador Q69JE3 foi 

encontrada associação significativa em ambos os sistemas de cultivo.O marcadorQ69JE3 

(transcrito com função desconhecida) é adjacente ao marcador RM215, o qual foi 

significativamente associado ao NPM encontrado por Cho et al. (2003) com o QTL qPN-9. 

Para o marcador Q69JE3 o alelo 106 está relacionado ao aumento do número de panículas 

por metro, sendo responsável por aumento médio de 8 a 30 panículas por metro nos 

acessos do sistema de cultivo sequeiro e irrigado, respectivamente (Apêndice AQ). 

4.5.3 Peso de 100 grãos (PCG) 

 
Foram identificados 14 marcadores associados ao PCGpara os acessos do 

sistema de cultivo irrigado e 43 marcadores associados ao de sequeiro, sendo 12 

associações significativas para ambos sistemas de cultivo. As associações e suas 

respectivas significâncias estão apresentadas noApêndice R. 

No cromossomo 1 foram observadas cinco associações significativas, sendo 

que o marcador Q5VRY1 apresentou efeito negativo para a média (Apêndice AR). Os 

marcadores NP914526, NP914533, NP914540, Q5VRY1 e Q5VRY4, são todos ancorados 

pelo marcador RM1. Dentre estes mesmos marcadores que já foram relatados neste 

trabalho como associados ao NGP e NPM, apenas o marcador Q5VRY4 não foi associado 

a outro caráter. O marcador RM1 já havia sido relacionado ao PCG por Cho et al. (2003) 

com o QTL qGW-1 e por Yu et al. (1997) com o QTL gw-1 (LOD = 3.5).  

No cromossomo 2 foram verificadas associações com os marcadores Q6YUX0, 

Q6YZ56, Q6ZGD1, Q6Z7L6, RM207, RM240, RM263. Todos os marcadores do 

cromossomo 2 foram associados significativamente somente no sistema de cultivo de 

sequeiro.Os marcadores Q6Z7L6 e Q6ZGD1 apresentaram efeitos negativos na média 

(Apêndice AS). O marcador Q6YUX0 foi ancorado pelo marcador RM240,o qual foi 

previamente associado ao PCG por Zhuang et al. (2002) (QTL qTGWT-2-2, tem o valor do 

LOD = 8.4) e  Thomson et al. (2003) (QTL gw2.1, LOD = 4,55) e comprovando a 

eficiência da análise de mapeamento associativo em confirmar a detecção de locos 

previamente associadosa caracteres de interesse via mapeamento de QTLsao PCG, como 

uma vez que esses marcadores. 
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No cromossomo 3 foram identificados três marcadores associados 

significativamente ao PCG, sendo que o marcador RM135 apresentou efeito negativo para 

a média em ambos sistemas de cultivo (Apêndice AT). O marcador RM135 foi relacionado 

a um QTL para PCG por Jiang et al. (2004). O marcador RM231 foi associado pela 

primeira vez com o PCG.  

No cromossomo 4 foram verificadas as associações com os marcadores 4879 e 

RM252, ambas relacionadas aos acessos do sistema de cultivo sequeiro (Apêndice AU). 

Associações significativas para os marcadores RM 252(explicando 25.18% da variação 

fenotípica) foram verificadas por Brondani et al. (2002) para PCG em uma população 

segregante interespecífica O. sativa x O. glumaepatula.Neste trabalho a associação do 

marcador RM252 a PCG apresentou efeito negativo na média.No cromossomo 5 foram 

observados três marcadores associados significativamente ao PCG, no entanto todas estas 

associações apresentaram efeito negativo na média (Apêndice AV). 

No cromossomo 6 foi verificada associação com o marcador RM253. A 

associação para o marcador RM253 foi verificada por Cho et al. (2003) (QTL qGW-6). 

Este marcador apresentou efeito negativo na média para os acessos do sistema de cultivo 

sequeiro. Nos acessos do sistema de cultivo irrigado o alelo 135 contribuiu levemente no 

efeito positivo na média (Apêndice AW). 

No cromossomo 7 foram verificadas as associações relacionadas aos 

marcadores Q6Z473, Q7XIR5, Q8LIJ0, RM51, RM125, RM234 e RM248. A associação 

para os marcadores Q6Z473, Q7XIR5, Q8LIJ0, RM51 e RM234 foram encontradas apenas 

para os acessos do sistema de cultivo sequeiro. O marcador Q8LIJ0, derivado de 

transcritos ainda sem função conhecida, foi ancorado pelo marcador RM11. A associação 

do marcador RM11 ao PCG foi verificada por Brondani et al. (2002), explicando 15.6% da 

variação fenotípica. O marcador RM125 foi associado em ambos sistemas de cultivos, no 

entanto apresentou efeito negativo na média, com o alelo 121 (Apêndice AX). Para o 

marcador RM125, Septiningsih et al. (2003) encontraram associação do PCG com o QTL 

gw7.1(LOD = 2.98). Associações significativas entre os marcadores RM234 e RM248 

(cromossomo 7) e o PCG não foram ainda descritas na literatura. 

No cromossomo 8 foi encontrada associação para o marcador RM152 em 

ambos os sistemas de cultivo, e para o RM210, foi encontrada associação no acessos do 

sistema de cultivo sequeiro.O efeito dos alelos nas médias para o marcador RM152 foi 
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altamente significativo a 1% de probabilidade em ambos os sistemas de cultivo, pelo teste 

de Scott e Knott, destacando o alelo 142 (Apêndice AY). 

No cromossomo 9 foram verificados seis marcadores associados 

significativamente ao PCG. O marcador Q69JE3 apresentou apenas efeito negativo nas 

médias. Os marcadores Q69JE3 e Q69JZ8 foram ancorados pelo marcador RM215. Cho et 

al. (2003) verificaram a associação entre o marcador RM205 e PCG, com o QTL qGW-9. 

A associação entre o marcador RM257 foi verificada por Cui et al. (2003), pelo QTL 

qGW9-1 (LOD = 13,81), explicando 5,15% da variância fenotípica.O marcador Q69JE3, 

identificado em associação com PCG  em ambos os sistemas de cultivo, é um fator de 

transcrição com função desconhecida (Apêndice AZ).Os marcadores OG106, Q69JZ8 e 

RM257 foram associados ao PCG no sistema de cultivo de sequeiro. O marcador Q69JZ8 é 

um fator de transcrição com função desconhecida. 

No cromossomo 10 foram verificadas as associações com os marcadores 
RM222, RM304 (somente acessos de sequeiro) e RM484 (ambos sistemas de cultivo) 
(Apêndice M).A associação entre o marcador RM222 e o PCG foi verificada por Hua et al. 
(2003), com o QTL gw10 (LOD = 3,2). Para o marcador RM484 foi verificada a 
associação com o QTL qTGW-10 (LOD = 3.48), explicando 12,5% da variação fenotípica 
(Hittalmani et al., 2002). Para o marcador RM484 foi verificado o efeito positivo na média 
dos alelos 297 e 291, para os sistemas de cultibo sequeiro e irrigado, respectivamente 
(Apêndice BA). 

No cromossomo 11 foram verificadas as associações com os marcadores 

RM144 e RM229 (Figuras 36).Associações para o marcador RM229 e PCG foram 

identificadas e verificadas por Brondani et al. (2002); Moncada et al. (2001), com o QTL 

gw11.1 (LOD = 7,21), explicando 12,1% da variância fenotípica; e Xing et al. (2002), com 

o QTL gw11 (LOD = 3.00). Interessantemente os mesmos alelos que contribuíram 

positivamente nas médias para os acessos do sistema de cultivo irrigado, estão 

contribuindo negativamente nos acessos do sistema de cultivo sequeiro. 

No cromossomo 12 foram verificadas cinco associações. Os marcadores 4653 e 

RM117, nos acessos do sistema de cultivo sequeiro, e RM19e RM277, nos acessos em 

ambos sistemas de cultivo. Dentre esses, a única associação identificada na literatura foi 

para o marcador RM19, através do QTL qGW-12 (Cho et al., 2003).O alelo 218 contribui 

com efeito positivo na média em ambos sistemas de cultivo (Apêndice BC). 
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4.5.4 Produtividade de grãos (PROD) 

 

Foram verificadas três associações, todas elas identificadas no ensaio do 

sistema de cultivo sequeiro (Apêndice S). Foi obtida uma associação significativa com o 

marcador Q6K701, que foi ancorado pelo RM208, no cromossomo 2. A associação do 

marcador RM208 foi identificada por Xing et al. (2002) relacionada ao número de 

perfilhos por planta (LOD=5.3). Marri et al. (2005) verificou a associação doRM208 com 

PROD através do QTL yld8.5 (LOD = 6,42) unicamente no sistema de cultivo irrigado. 

Sasaki et al. (2002) relaciona o marcador Q6K701 como a proteína putativa fibrilarina. 

Os marcadores Q8LIJO e Q5ZCG1 apresentaram efeitos negativos dos alelos 

nas médias (Apêndice BD). O marcador Q5ZCG1 está relacionado como uma proteína 

katanina por Sasaki et al. (2002). 

 Borba et al. (2010) encontraram quatro associações para produtividade 

emacessos do sistema de cultivo irrigado, e nenhuma das associações foi coincidente com 

as encontradas neste trabalho. Como os dados de produtividade foram obtidos por ensaios 

distintos utilizando os mesmos acessos, sendo coincidentes também a maior parte dos 

marcadores moleculares, provavelmente conjuntos gênicos distintos atuaram na expressão 

da produtividade no presente trabalho e no descrito em Borba et al. (2010).  

4.5.5 Validação das correlações fenotípicas com os dados de marcadores 
moleculares 

 

Os marcadores NP914526, Q5VRY1, Q6YUX0, Q6Z473, RM205, RM231 e 

RM234, OG10 e Q69JE3, nos acessos dos sistema de cultivo sequeiro, e os marcadores 

Q69JE3, RM125, RM152 e RM253, nos acessos do sistema de cultivo irrigado foram 

associados significativamente aos caracteres NPM e PCG.Estes dois caracteres 

apresentaram correlação negativa para os caracteres NPM e PCG neste trabalho. A 

provável razão encontrada para esta correlação negativa foi devido ao fato de que quando 

ocorre aumento do NPM, há uma compensação fisiológica da planta reduzindo o NGP, e 

um consequente aumento do PCG. 

Foi observada a correlação positivapara NPM e PROD, e PCG e PROD nos 

acessos do sistema de cultivo irrigado, no entanto não foi observado nenhum marcador que 

tenha que apresentou associação significativa coincidente para os caracteres (Apêndice M). 
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Nos acessos de sequeiro foi observada a correlação positiva entre NGP e PROD, com o 

marcador Q8LIJ0 coincidente para os dois caracteres. 

Houve correlação fenotípica negativa entre NPM e NGP em acessos de 

irrigado, em que o marcador RM152 foi coincidente nos dois caracteres. Foi observada 

também a correlação negativa entre NPM e PCG, com os marcadores Q69JE3, RM125, 

RM152 e RM253, coincidente para os caracteres.  

As associações que foram identificadas em ambos os sistemas de cultivo 

merecem atenção especial, pelo potencial dos marcadores estarem ligados a genes que 

estarão sendo expressos independentemente do ambiente onde o arroz estará sendo 

cultivado. Os marcadores Q69JE3 e RM152 apresentaram associação para dois caracteres 

em ambos sistemas de cultivo. O marcador Q69JE3 apresentou associações para NPM e 

PCG, no entando o efeito do alelo foi negativo na média dos acessos em ambos sistemas de 

cultivo. Para estes dois caracteres foi obtida correlação negativa neste trabalho. O 

marcador RM152 apresentou associação para NGP e PCG, com o alelo 142 apresentando 

efeito positivo na média para ambos sistemas de cultivo, apresentando potencial de 

utilização em programas de melhoramento. A associação deste marcador já foio relatada 

por Sabouri (2009), relacionado ao teor de amilose no grão (LOD = 9.3) e por Agrama et 

al. (2007), relacionado a largura de grão. 

4.5.6 Verificação de coincidência de associação entre marcadores derivados de 

transcritos de uma mesma região do genoma 

 

Dos 29 marcadores SSR derivados de transcritos, para 75.86% foram 

verificadas associações significativas para pelo menos um dos caracteres avaliados, 

enquanto que para os 86 marcadores SSR avaliados foram encontradas 45% de associações 

significativas. Este resultado é um importante indicativo de que marcadores moleculares 

desenvolvidos a partir de sequências expressas sejam utilizados prioritariamente na 

caracterização de genótipos para a análise associativa. O desenvolvimento de marcadores 

transcritos baseados em marcadores âncoras previamente identificados como relacionados 

a caracteres de interesse visa identificar possíveis genes candidatos nestas regiões 

genômicas.  

Para os marcadores Q5ZCG1, Q6K701 e Q8LIJ0, houve associação específica 

para produtividade em acessos do sistema de cultivo sequeiro. Dentre os marcadores 
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desenvolvidos para o marcador âncora RM1, os marcadores NP914540 e NP914533, 

apresentaram associações coincidentes para NGP e PCG entre os acessos do sistema de 

cultivo sequeiro. Os marcadores NP914526 e Q5VRY1 apresentaram estas mesmas 

associações coincidentes, além da associação com PCG, nos acessos do sistema de cultivo 

sequeiro. 

Para os marcador âncora RM240 foi verificada a associação coincidente para 

NGP, NPM e PCG, com o marcador Q6YUX0, nos acessos do sistema de cultivo sequeiro.  

Para o marcador âncora RM250 foi observada associações coincidentes para NGP e PCG, 

com os marcadores Q6YZ56, Q6Z7L6 e Q6ZGD1, nos acessos do sistema de cultivo 

sequeiro. Para o marcador âncora RM1 foi verificada a associação coincidente do 

marcador Q8LIJ0 com NGP, PCG e PROD, nos acessos do sistema de cultivo sequeiro.  

Com o marcador âncora RM215 foi verificada associação coincidente entre o 

marcador Q69JZ8, com NGP e PCG, nos acessos do sistema de cultivo sequeiro, e o 

marcador Q69JE3, que além destas associações coincidentes, apresentou as associações 

para NPM nos acessos de sequeiro, e NPM e PCG nos acessos do sistema de cultivo 

irrigado.Para os marcadores desenvolvidos a partir dos marcadores âncora RM5, RM212, 

RM220, RM208, RM255, RM164, RM210 e RM311 não foram verificadas associações 

coincidentes em nenhum dos caracteres avaliados. 



5 CONCLUSÕES 

 
A avaliação minuciosa dos componentes de produção em relação a 

produtividade permitiu identificar marcadores correlacionados a caracteres únicos que 

podem ser agregados à programas de seleção assistida por marcadores.A análise de 

associação avaliou 115 marcadores SSR identificando61 marcadores SSR associados de 

forma consistente à produtividade e aos seus componentes. Dentre os marcadores que 

apresentaram associação,22 foram marcadores desenvolvidos a partir das regiões 

adjacentes a QTLs identificados por 27 mapas de ligação independentes.  

- Dois marcadores foram coincidentes em ambos sistemas de cultivo para NPM 

e PCG, com o marcador Q69JE3, e NGP e PCG, com o marcador RM152. No entanto a 

associação para o marcador Q69JE3 apresentou efeito negativo do alelo na média. O 

marcador RM152 apresentou efeito positivo do alelo na média (Alelo 142). Este marcador 

apresenta potencial de utilização no programa de melhoramento. 

- Foram detectados 33marcadores com associações estatisticamente 

significativas  a um ou mais caracteres, os quais validaram os resultados encontrados por 

meio das análises de mapeamento de QTLs realizadas em trabalhos anteriores. 

- Foram identificados 7 marcadores associados significativamente as 

característicasprodutividade e componentes de produção que apresentaram efeitos 

positivos dos alelos nas médias. Sendo estes os marcadores RM152, Q5VRY1, NP 914540, 

Q6YUX0, RM19, RM248 e RM484. As mesmas combinações de alelos com efeitos 

positivos em ambos sistemas de cultivo é desejável e foi obtida para os marcadores 

NP914540, RM152, RM19 e RM248. 

- O marcador RM152 e Q69JE3 apresentaram maior número de associações 

por característica. No entanto o marcador Q69JE3 apresentou efeito negativo do alelos na 

média. O marcador RM152 se destaca então tendo efeito positivo do alelo nas médias, para 

o alelo 142, sendo que a associação entre o marcador RM152 e NGP, já foidescrita na 

literatura.  
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- A caracterização dos componentes de produção em arroz foi fundamental 

para a identificação de locos estatisticamente significativos, e que não puderam ser 

identificados pela característica produção.  



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise por mapeamento associativo permitiu a identificação associações 

significativas entre marcadorese caracteres de produção e seus componentes. Algumas 

destas associações entre determinado marcador e caractere já haviam sido mencionadas na 

literatura e foram confirmadas. Para os marcadores associados a caracteres de modo 

inédito, a contribuição deste trabalho será no sentido de descrevê-los como ponto de 

partida para a identificação de novos genes e alelos para clonagem e/ou uso na seleção 

assistida. 

A variabilidade genética existente nos estratos de arroz melhorado da Coleção 

Nuclear de Arroz da Embrapa mostrou-se viável para detectar as regiões genômicas 

envolvidas na expressão dos caracteres envolvidos, via mapeamento associativo. 

O mapeamento associativo,em uma metodologia ‘híbrida’, utilizado por este 

trabalho foi interessante por permitir que, mesmo utilizando uma baixa resolução (com 

baixo número de marcadores distribuídos ao longo do genoma), juntamente com o 

desequilíbrio de ligação encontrado em arroz, determinados locos previamente mapeados 

em análises de QTLs foram novamente associados às características avaliadas nos ensaios 

de campo. Esta estratégia pode ser repetida para outros caracteres de interesse em arroz, 

como tolerância à seca e frio e resistência à doenças. 
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Anexo A–Tabela doscomplexos representativos do gênero Oryza, espécies relativas, 
número cromossômico e genoma. 

Complexos Espécies Número de 
cromossomos (2n) Tipo de genoma 

 Oryza sativa 

Oryza sativa L. 24 AA 
Oryza rufipogon 24 AA 
Oryza glaberrima 24 AA 
Oryza barthii 24 AA 
Oryza longistaminata 24 AA 
Oryza meridionalis 24 AA 
Oryza glumaepatula 24 AA 

Oryza 
officinalis 

Oryza officinalis 24 CC 
Oryza minuta 48 BBCC 
Oryza rhizomatis 24 CC 
Oryza eichengeri 24 CC 
Oryza malapuzhaensis 48 BBCC 
Oryza punctata 24 BB 
Oryza latifolia 48 CCDD 
Oryza alta 48 CCDD 
Oryza grandiglumis 48 CCDD 
Oryza australiensis 24 EE 

Oryza ridleyi Oryza ridleyi 48 HHJJ 
Oryza longiglumis 48 HHJJ 

Oryza 
granulata 

Oryza granulata 24 GG 
Oryza meyeriana 24 GG 

Ridleuanae Oryza schlechteri 48 Desconhecido 
Brachyantha Oryza brachyantha 24 FF 
Fonte: Vaughan et al. (2003) 
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Anexo B–Tabela de desequilíbrio de ligação (DL) em diferentes espécies de plantas. 
Espécies Sist. reprodução DL Referências 

Milho Alógama 0.5 - 0.7 kb 

Remington et al., (2001); 
Ching et al., (2002); Palaisa 
et al., (2003) 

Alógama 0.4 - 1.0 kb Tenaillon et al., (2001) 

Cevada Autógama 10 - 20 cM 
Stracke et al., (2003); 
kraakman et al., (2004) 

Trigo tetraplóide Autógama 10 - 20 cM Maccaferri et al., (2004) 
Arroz Autógama 100 kb Garris et al., (2003) 
Sorgo Autógama < 4 cM Deu & Glaszmann (2004) 

≤ 10 kb Hamblin et al., (2004) 
Cana-de-açúcar Alógama/ Prop.Vegetativa 10 cM Jannoo et al., (1999) 
Arabdopsis Autógama 250 kb Nordborg et al., (2002) 
Soja Autógama > 50 kb Zhu et al., (2003) 
Beterraba 
açucareira Alógama < 3 cM Kraft et al., (2000) 

Batata Autógama 0.3 - 1.0 cM 
Gebhart et al., (2004); 
Simko (2004) 

Alface Autógama ~ 200 kb van der Voort et al., (2004) 
Uva Prop. Vegetativa > 500 pb Rafalski & Morgante (2004) 
Pinus Alógama 100 - 150 pb González - Martínez (2004) 
  Alógama ~ 1500 pb Neale & Savolainen (2004) 
Fonte: Gupta et al., 2005 

 
 



Anexo C–Tabela de estudos de associação recentes em espécies cultivadas e selvagens. 
Espécie 
Vegetal População TA T/QM Caract** Método*

** NA Referências 

Arabdopsis Acessos 95   L + R GCto 4 Aranzana et al.; 2005 
 Acessos 96  L GeneC 3 Ehrenreich et al.; 2009 
Cevada Ac. Germoplasma 220 EST-SSR: 25 L GeneC 1 Stracke et al.; 2009 
Algodão Ac. Germoplasma 335 SSR: 202 M GCto 20/caracts Abdurakmonov et al.; 2009 
Pinus Clones Diversos 961 SNP: 46 A GeneC 4 González - Martinez et al.; 2007 
 Linhagens 435 SNP: 58 M GeneC 4 González - Martinez et al.; 2008 
Milho Linhagens elite 553 SNP: 8590 Y GCto 1 Beló et al.; 2008 
 Linhagens 282 SSR: 47 Y GeneC 4 Harjes et al.; 2008 
Milheto Linhagens/Acessos 90/598 SSR: 27/25 M + L + Y GeneC 3 Saidou et al.; 2009 
   AFLP: 306     
Azevém Perene Ac. Germoplasma 26 AFLP: 589 L GCto 3 Skøt et al.; 2005 
Batata Cultivares diversas 221 AFLP: 250 M + R + Y GeneC 68 D'hoop et al.; 2008 
 Cultivares diversas 123 NBS: 49 R GeneC 2 Malosetti et al.; 2007 
Arroz Cultivares diversas 103 SSR: 123 M + Y GCto 25 Agrama et al.; 2007 
Soja Linhagens 139/115 SSR: 84 M GeneC 3 Wang et al.; 2008 
 Ac. Germoplasma 96 SSR: 150 Y GCto 11 Jun et al.; 2008 
Beterraba 
Açúcareira Linhagens 111 SSR: 26 M GeneC 4 Stich et al.; 2008a 
 Clones elite 768 SSR: 49 RFLP: 9 M + Y GCto 44 Stich et al.; 2008b 
Trigo Ac. Germoplasma 108 SSR: 85 M + Y GCto 14 Yao et al.; 2009 
      EST-SSR: 40         

*TA – Tamanho da amostra; T/QM – Tipo/Quantidade de marcadores; Caract – Caracteress avaliadas; NA – Número de associações encontradas; 
**M, morfologia; L, Desenvolvimento; R, resistência; Y, produção; A, Adaptativas; **GCto – Genoma Completo; GeneC - Genes Candidatos; 
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Fonte: Hall (2010) 
 
 
Anexo D–Figura dos passos do mapeamento associativo em plantas. 

Genótipo 
Sequências Nucleotídicas 

Dados preliminares 
Diversidade Nucleotídica (θ); Disequilíbrio 
de ligação pela distância física (r2); taxa de 
recombinação da população (ρ); 
Kinship (K); Estruturação (Q); 
 

Resultados 
Diversidade populacional; 
Densidade de marcadores; 
Estrutura populacional dentro da espécie; 
Evolução do genoma/demografia; 
Determinação das regiões genômicas segmentadas pela seleção natural e domesticação; 
Número e densidade de marcadores neutros necessários para avaliação dasassociações; 

AMOSTRA 

Fenótipo 
Experimentos com repetições por ano e 
local; 

Estatísticas 
Construir modelo estatístico para acorrelação fenotípica; 
Combinar os caracteres altamentecorrelacionados no mesmo modelo; 
Avaliar a co-variância entre o marcador neutroe gene candidato; 
Determinar o erro tipo Ide acordo com o nível de significância do estudo; 
Determinação do poder e taxa de falso positivo; 
Executar testes de associação estatística; 
 

Pós-Associação 
Testar o valor genotípico do alelo associado em fenótipos diferentes, bem como estudos bioquímicos e de 
genética molecular para a elucidação da estrutura e função; 
Verificação da associação em uma amostra populacional independente ou através de 
silenciamento/knockouts. 
Os melhores alelos devem ser incorporados em programas de melhoramento.  
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Apêndice A–Tabela com identificação no banco de germoplasma, tipo de cultivo, origem 
dos grupos de acessos melhorados e introduzidos da Coleção Nuclear de 
Arroz da Embrapa, nome comum para os acessos avaliados. 

Identificação Tipo de cultivo Origem Nome comum 
BRIRGA409I I IRGA BR IRGA 409 
MeticaI I Colômbia METICA 1 
Caiapó S EMBRAPA-CNPAF CNAX 782-28-2-1,660018 
CNA0002482 I Camarões M 44 
CNA0006910 I Indonésia MANINJAU 
BRSAGRISUL I EMBRAPA-CPACT BRS AGRISUL 
IRGA417 I IRGA IRGA 417 
CNA0001407 I IPEACO  IPSL 2070 
CNA0001108 I IRGA EEA 404 
CNA0005478 I China  SZU MAIO 
CNA0002416 I Libéria  LAC 12 
CNA0003668 I Filipinas  MTU 7029 
CNA0000950 I Índia  IET 0355 
CNA0002253 I Lao KH.KHAO BAY (VT-A 25) 
MARAJO I EMBRAPA-CNPAF MARAJO 
RS16PL12-10-1-B I EMBRAPA-CNPAF RS16PL12-10-1-B 
CNA0003446 I Filipinas IR 34 
CNA0001337 I IPEACO IPEACO-SL 1969 
CNA0000754 I Peru CHANCAY 
CNA0003602 I Índia  UPR 79-23 
IR36 I Filipinas  IR 36 
SCSBRS111 I EPAGRI SCSBRS111 
CNA0001106 I IRGA EEA 405 
CNA0001339 I IPEACO IPEACO-SL 0769 
ORYZICA1 I Colômbia ORYZICA 1 
SCSBRS112 I EPAGRI SCS BRS 112 
CNA0000586 I Sri Lanka  BG 090-2 
CICA9 I Colômbia CICA 9 
IRGA416 I IRGA IRGA 416 
CNA0003452 I  -  CHIANUNG SEN 25 
DIAMANTE I EMBRAPA-CNPAF DIAMANTE 
CNA0004308 I Filipinas  CAROLINA SP.407 
CNA0002293 I Tailândia  KU 94-2 
CNA0004552 I Colômbia CR 1113 

CNA0002246 I Lao KH.NGANH TAMAY (SVA 33) 
CNA0001344 I IPEACO IPEACO-SL 1469 
CNA0003411 I Colômbia CICA 8 
CNA0004576 I Colômbia ZENIT 
CNA0001107 I IPEAN EEA 401 
CNA0006961 I Itália  VITRO 
CNA0003591 I Índia  TNAU 2686-1 
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Apêndice A– (Continuação) 
Identificação Tipo de cultivo Origem Nome comum 

RAMTULASI I  -  RAMTULASI 
CNA0002480 I Camarões M 40 
IRGA419 I IRGA IRGA 419 
CNA0001416 I EMBRAPA-CNPAF IPSL 0574 
CNA0004629 I Filipinas  IR 50 
CNA0000923 I México  C 79-272-4-1-2-3-10 
CNA0003241 I Índia  PAU 41-306-2-1-PR 405 
CNA0001476 I IRA  MEHR 
BRSFORMOSO I EMBRAPA-CNPAF BRS FORMOSO 
IRGA420 I IRGA IRGA 420 
CNA0000122 I Índia  ARC-10666 
CNA0006129 I EMPASC  EMPASC 103 
EPAGRI107 I EPAGRI EPAGRI 107 
CNA0001414 I IPEACO  IPSL 0570 
BRIRGA413 I IRGA BR IRGA 413 
CNA0001420 I Colômbia  CARREON 
CNA0003417 I Japão  PI 294351 
RIOGRANDE I EMBRAPA-CNPAF RIO GRANDE 
CNA0001467 I Índia  IET 2881 
CNA0008416 I Filipinas  IR 8 
HUAN-SEN-GO I  -  HUAN-SEN-GO 
CNA0006130 I EMPASC  EMPASC 104 
CNA0001419 I Colômbia  COLOMBIA 1 
BRSBIGUA I EMBRAPA-CNPAF BRS BIGUA 
CNA0003665 I Taiwan  KAOHSIUNG SEN YU 104 
CNA0005016 I China  ZHENSHAN 97 A 
IRGA418 I IRGA IRGA 418 
CNA0000798 I Colômbia  CICA 4 
EPAGRI108 I EPAGRI EPAGRI 108 
BRSJABURU I EMBRAPA-CNPAF BRS JABURU 
CNA0006943 I Filipinas  IR 54 R 
CNA0000952 I Paquistão  CR 36-148 
CNA0001472 I  -  IPSL 169 
CNA0000692 I Índia  BKN 6820-6-3-2 
CNA0006572 S França  IREM 195 (ECAD) 
CNA0010451 S China  YUNLU N 7 
CNA0003397 S França  IRAT 144 
CNA0006701 S EMBRAPA-CNPAF CNAX 1762-A-41-2-1 
CNA0004193 S França  IREM 656 
CNA0008711 S EMBRAPA-CNPAF CNAX 4914-36-M-M-3 
CNA0004121 S EMBRAPA-CNPAF CNA 095-BM30-BM9-28 
IAPAR9 S IAC IAPAR 9 
CNA0003288 S França  IREM 293-B 
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Apêndice A– (Continuação) 
Identificação Tipo de cultivo Origem Nome comum 

CNA0006174 S EMBRAPA-CNPAF LS 85-158 
CNA0004428 S França  N.7384 [RPL X DANIELA] 
CNA0008412 S EUA  BLUEBONNET 50 
CNA0004796 S Nigéria  TOX 516-28-10B-D2-B-B 
CNA0001118 S EEPG  EEPG-1-269-FURNAS 
CNA0001347 S IPEACO  IPEACO-SL 2270 
CNA0005972 S Nigéria  FAROX 301 
CNA0004487 S França  MAKOUTA 
CNA0005650 S IPEACO  IPEACO 11P 
CNA0003490 S  -  MEARIN 
CNA0000482 S EUA  BLUEBONNETE 
CNA0006422 S IAPAR  IAPAR L 99-98 
CNA0006940 S EUA  LEMONT 
CNA0006574 S França  IRAT 112 (ECAD) 
CNA0008309 S EMBRAPA-CNPAF L 92-342 
CNA0003372 S França  IRAT 10 
CNA0003362 S França  IRAT 142 
CNA0004617 S Nigéria  TOX 1011-4-2 
CNA0003289 S França  IREM 247 
CNA0005970 S Nigéria  FAROX 299 
CNA0004543 S Nigéria  TOX 1012-12-3-1 
CNA0003287 S França  IREM 123-2-1 
CNA0003281 S EMBRAPA-CNPAF IRAT 177 
CNA0005660 S IPEACO  IPEACO 77P 
CNA0009591 S Colômbia CT13585-12-3 
CNA0000963 S IPEACO  AMARELAO X GUEDES 
CNA0004480 S França  IRAT 124 
CNA0002123 S EEPG JAPONES X PRAIANA 
CNA0003403 S Nigéria  TOX 490-3-108-D1-B-B 
CNA0004697 S Colômbia N.2583 
CNA0008305 S  -  CARISMA 
CNA0008540 S  -  TALENTO 
CNA0008172 S  -  BONANCA 
CNA0007425 S  -  CANASTRA 
CNA0007706 S EMBRAPA-CNPAF CNARR 2888-B-12-1-1 
CNA0008093 S França/Brasil L 285 
CNA0010469 S Filipinas TB47H-MR-11-51-3 
CNA0004759 S Nigéria  TOX 514-16-101-1 
CNA0005287 S França  IRAT 162 
CNA0010476 S Filipinas B8503E-TB-19-B-3 
CNA0009124 S Colômbia CT13364-7-1 
CNA0009115 S Colômbia CT11632-3-3-M 
CNA0009223 S Colômbia CT13569-5-7 
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Apêndice A– (Continuação) 
Identificação Tipo de cultivo Origem Nome comum 

CNA0010533 S Filipinas 1R65907-188-1-B 
CNA0009415 S Colômbia CT13582-11-4 
CNA0009227 S Colômbia CT13570-3-2 
CNA0009199 S Colômbia CT13381-1-3 
CNA0009197 S Colômbia CT13377-8-4 
CNA0009240 S Colômbia CT13572-6-2 
CNA0007937 S  -  PROGRESSO 
IAC202 S IAC IAC 202 
CNA0007799 S EMBRAPA-CNPAF IAC 1191 
CNA0005975 S  -   -  
CNA0009113 S Colômbia CT10037-9-4-M-1-1P-2-M 
CNA0007119 S EMBRAPA-CNPAF CNARR 2888-B-47 
CNA0008070 S EMBRAPA-CNPAF CNAX 3608-6-1-2-1 
IAC201 S IAC IAC 201 
CNA0005672 S EMBRAPA-CNPAF L 82-192 
CNA0006034 S Nigéria  ITA 150 
CNA0001350 S IPEACO IPEACO-SL 1970 
IAPAR63 S IAPAR IAPAR 63 
CNA0005180 S EMBRAPA-CNPAF CNA 539-23-B-4 
CNA0006413 S IAPAR L 85-20 
CNA0009123 S Colômbia CT11891-3-3-3-M 
CNA0009364 S Colômbia CT13581-5-2 
CNA0006035 S Nigéria  ITA 225 
CNA0004172 S EMBRAPA-CNPAF CNA 511-12-B-4 
CNA0000994 S IPEACO ESAV X MATAO 
CNA0005461 S Índia  CO 18 
CNA0005465 S Índia  W 1253 
CNA0010503 S Filipinas YN1905-UUL-62 
CNA0003005 S Índia  SONA 
CNA0000969 S IPEACO HONDURAS X MATAO 
CNA0002524 S França  MOROBEREKAN 
CNA0006030 S  -   -  
CNA0005462 S Índia  MTU 15 
CNA0006941 S EUA NEW BONNET 
CNA0005334 S Nigéria  TOX 1871-29 
CNA0008092 S França/Brasil L 141 
CNA0004120 S EMBRAPA-CNPAF CNA 092-BM10-BM27p-3 
CNA0005673 S EMBRAPA-CNPAF IAC 81-176 
CNA0004141 S EMBRAPA-CNPAF CNA 511-12-B-2 
CNA0000976 S IPEACO SATURNOXPRATAO PRECOCE 
CNA0009561 S Colômbia CT13584-12-9 
CNA0004640 S Nigéria  TOX 1785-19-18 
CNA0004788 S Nigéria  TOX 503-4-115-B-B 
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Apêndice A– (Continuação) 
Identificação Tipo de cultivo Origem Nome comum 

CNA0004098 S EMBRAPA-CNPAF CNA 511-12-B-5 
CNA0004078 S  -   -  
CNA0003375 S França  IRAT 13 
CNA0005901 S EMBRAPA-CNPAF IAC 84-198 
CNA0004243 S  -   -  
CNA0005342 S IRAT RIO VERDE 
CNA0006406 S  IAC  LS 86-68 
CNA0010527 S  -  BR4742-B-19-23 
CNA0008545 S Colômbia CT 11216-10-12-B-BRM-10 
IAC165 S IAC IAC 165 
CNA0008432 S EUA LACASSINE 
CNA0001006 S EUA DAWN 
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Apêndice B–Tabela contendo os marcadores âncoras, trabalhos de referência para o 

marcador âncora, componentes de produção identificados pelos 
marcadores e referências relacionadas a estas associações. 

MARCADOR 
ÂNCORA 

REFERÊNCIA 
DO 

MARCADOR 
ÂNCORA 

COMPONENTES DE 
PRODUÇÃO 

REFERÊNCIAS 
RELACIONADAS 

RM 1 Panaud et al., 
1996 

Número de espiguetas; Produção de 
grãos por planta; Produção de grãos 
por panícula 

Brondani et al., 2002. 

Número de panículas Tian et al., 2005 
Peso de 1000 grãos Cho et al., 2003 
Número de grãos; Produção de grãos 
por planta; Peso de 1000 grãos Yu et al., 1997 
Peso de grão Li et al., 2000 
Número de grãos cheios; Peso de 
1000 grãos Zhuang et al., 2002 
Número de grãos; Produção de grãos 
por planta 

Septiningsih et al., 
2003 

RM 5 Panaud et al., 
1996 

Porcentagem de grãos cheios Brondani et al., 2002. 
Número de grão; Peso de 1000 
grãos; Produção de grãos por planta Moncada et al., 2001 
Produtividade de grãos Cho et al., 2003 
Produção de grãos por planta Yu et al., 1997 
Número de grãos; Número de 
Panículas.; Produção de grãos por 
panícula Xiao et al., 1998 
Produtividade de grãos Xiao  et al., 1996 
Número de grãos cheios Hua et al., 2003 
Peso de 1000 grãos Gao et al., 2004 
Produção de grãos por planta Septiningsih et al., 

2003 
Número de sementes Thomson et al., 2003 

RM 11 Panaud et al., 
1996 

Número de grãos cheios; Produção 
de grãos por planta; Produção de 
grãos por panícula; Peso de 100 
grãos Brondani et al., 2002. 
Número de grãos cheios; 
Produtividade de grãos Tian et al., 2005 
Número de grãos; Produção de grãos 
por planta Jiang et al., 2004 

RM164 Wu et al., 1993 

Número de Panículas; Produção de 
grãos por planta; Produção de grãos 
por panícula; Peso de 1000 grãos Brondani et al., 2002. 
Produtividade de grãos Cho et al., 2003 
Peso de 1000 grãos Lu et al., 1997 
Peso de 1000 grãos Tan et al., 1997 
Número de grãos cheios Zhuang et al., 2002 
Número de grãos Marri et al., 2005 
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Apêndice B – (Continuação) 

MARCADOR 
ÂNCORA 

REFERÊNCIA 
DO 

MARCADOR 
ÂNCORA 

COMPONENTES DE 
PRODUÇÃO 

REFERÊNCIAS 
RELACIONADAS 

RM 202 Chen et al., 1997 

Número de Panículas; Número de 
perfilhos; Produção de grãos por 
panícula; Peso de 100 grãos  Brondani et al., 2002. 
Número de grãos; Número de 
panículas; Peso de 1000 grãos; 
Produção de grãos por planta Moncada et al., 2001 
Número de panículas Septiningsih et al., 

2003 

RM208 Chen et al., 1997 

Número de grãos cheios; Produção 
de grãos por planta Brondani et al., 2002. 
Número de grãos Moncada et al., 2001 
Produtividade de grãos Suh et al., 2005 
Número de grãos cheios Hua et al., 2003 
Produtividade de grãos Xing et al., 2002 
Peso de 1000 grãos Zhuang et al., 2002 
Número de grãos; Produção de grãos 
por planta; Peso de 1000 grãos 

Septiningsih et al., 
2003 

Número de grãos; Peso de grãos Marri et al., 2005 

RM210 Chen et al., 1997 

Número de Panículas; Peso de 100 
grãos  Brondani et al., 2002. 
Peso de 1000 grãos Cho et al., 2003 
Número de grãos;  Peso de grãos; 
Produção de grãos por panícula Xiao et al., 1998 
Número de grãos cheios Zhuang et al., 2002 
Porcentagem de grãos cheios Septiningsih et al., 

2003 
Produção de grãos por planta Jiang et al., 2004 
Número de grãos; Thomson et al., 2003 
Número de Panículas; Lanceras et al., 2004 
Produtividade de grãos Marri et al., 2005 

RM212 Chen et al., 1997 

Número de grãos; Peso de 1000 
grãos Moncada et al., 2001 
Número de Panículas; Lafitte et al., 2002 
Peso de 1000 grãos Gao et al., 2004 

RM215 Chen et al., 1997 

Número de Panículas; Peso de 1000 
grãos Cho et al., 2003 
Número de Panículas; Número de 
grãos cheios Hua et al., 2003 
Peso de 1000 grãos Jiang et al., 2004 
Número de grãos; Peso de 100 grãos Thomson et al., 2003 

RM220 Chen et al., 1997 

Número de grãos cheios, Prod. de 
grãos/panícula, Prod. de grãos/planta Brondani et al., 2002. 
Número de Panículas; Tian et al., 2005 
Peso de 1000 grãos Cho et al., 2003 
Número e produção de grãos/planta Septiningsih et al.,2003
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Apêndice B – (Continuação) 

MARCADOR 
ÂNCORA 

REFERÊNCIA 
DO 

MARCADOR 
ÂNCORA 

COMPONENTES DE 
PRODUÇÃO 

REFERÊNCIAS 
RELACIONADAS 

RM240 Chen et al., 1997 

Número de grãos cheios, Produção 
de grãos por planta, Produção de 
grãos por panícula Brondani et al., 2002. 
Número de Panículas; Lafitte et al., 2002 
Número de grãos; Número de 
Panículas; Produção de grãos por 
panícula Xiao et al., 1998 
Produção de grãos Xiao  et al., 1996 
Número de grãos cheios Hua et al., 2003 
Produtividade de grãos Xing et al., 2002 
Peso de 1000 grãos Zhuang et al., 2002 
Número de grãos; Produção de grãos 
por planta 

Septiningsih et al., 
2003 

Produção de grãos por planta Jiang et al., 2004 
Peso de 100 grãos Thomson et al., 2003 
Número de grãos; Peso de grãos Marri et al., 2005 

RM250 Chen et al., 1997 

Número de grãos cheios, Produção 
de grãos por planta, Porcentagem de 
grãos cheios Brondani et al., 2002. 
Número de Panículas; Lafitte et al., 2002 
Peso de 1000 grãos Suh et al., 2005 
Peso de 1000 grãos Cho et al., 2003 
Número de grãos; Li et al., 1999 
Número de grãos; Produção de grãos 
por planta, Peso de 1000 grãos 

Septiningsih et al., 
2003 

Peso de 100 grãos Thomson et al., 2003 
Número de grãos; Pesogrãos Marri et al., 2005 

RM311 Temnykh et al., 
2000 

Peso de 1000 grãos Cho et al., 2003 
Produção de grãos por planta Jiang et al., 2004 
Peso de 100 grãos Thomson et al., 2003 



Apêndice C– Tabela dos marcadores SSR construídos baseados em 27 mapas de QTL para produtividade e componentes de produção de 
grãos em arroz (Oryza sativa L.). Nomes dos marcadores, cromossomo onde é identificado, marcador âncora, sequência de 
primers flanqueadores e temperatura de anelamento. 

MARCADOR Crom. Marcador 
Âncora Forward primer Reverse primer Temperatura de Anelamento 

(oC) 
NP914540 1 RM1 TCTTCGTCTCGCCTTTGTTT GGAATCTCCGTTTCCTTGGT 50 
Q5VRY1 1 RM1 ACCTTTCCGAACCTTCCACT TCGATCGCCTCTTCTTCTTC 50 
Q5VRY4 1 RM1 GTGGTTAATCCCTTCGCTGA CAAACCACGAGTTGTCCAAA 56 
NP914524 1 RM1 TCTAGCGGCTGGAGTCTGAT GAGTAGTCGTGCCACGTCAG 50 
NP914526 1 RM1 GGACAAGTACGACCCCAAGA AGATGCGAGGAGGAGCTACA 56 
NP914533 1 RM1 CTCCTCCCTCCCATTACCC TCGAGGGGAGTACGTACCAG 50 
Q5ZE12 1 RM5 AAGAACTCCCGTCCGAGTTT CCCCACTTTGTTGCATCTTT 52 
NP917594 1 RM5 TTTTGTTCCGCCCAATTAGA TGCACAAGGTCAAAGAATGG 58 
NP917595 1 RM5 ACAACAACAGCGCAGAGATG ATTGACACCTCGTCCAAACC 50 
NP917599 1 RM5 ATCTTGATGGGGTGCAGAAG ACCCGCTGTTACAGGAGCTA 60 
NP917611 1 RM5 GCACCACTGGACCGTTCTAC TCACGGACCTCATGTGGATA 52 
Q5ZE11 1 RM5 CGGAAAAAGGGTTTTTGGTT CCCTCCTCCTCCTCCTCTTA 50 
NP917589 1 RM5 CGAACTATCGCGGTCGTCTA GATGATTGGGGATGACAGGT 52 
NP917593 1 RM5 TTTTGTTCCGCCCAATTAGA TGCACAAGGTCAAAGAATGG 52 
NP916365 1 RM212 ACACTGTAGCACAGCCGTTG TCTTGGAAGGGGAGAAGTGA 56 
NP916369 1 RM212 TGAAACTGCCAATACAAACAGG TGCAGGTTCCATAGGACACA 56 
Q5VZAV5 1 RM212 AGGAGGTGGAGGAGGAATTG TCTGCAGGAATACGGGAAAC 56 
Q5ZCG1 1 RM212 TGATACCACTGCCAAGTCCA ATTTGAGCCACGAATTCCAC 54 
Q7XAA4 1 RM220 AAGTCAACGGCGTCAAACAT TGACTGTCGGTGACTGTCGT 52 
Q9ZRSO 1 RM220 ATGGAATCTGCAGACCAAGC ATCGGTCAAAATCGGTCAAA 50 
Q5VR71 1 RM220 AAGTCAACGGCGTCAAACAT TGACTGTCGGTGACTGTCGT 56 
Q5VR88 1 RM220 GTGTAGACGACGACGAACGA GGAGGAGGAGGAGGAGAAGA 52 
Q5VRY8 1 RM220 CATCACTCCCCATCACTCCT CTGCCACAGTGACACGTTCT 50 
Q5VRZ2 1 RM220 ACGATCTTTAGTCCCGGTTG ACCCTTTGTAGTCCCGGTTC 50 
Q6K6A8 2 RM208 AGGTGTTGCAAGGCTTGTTT TGTAGCGCCACCAATAATCA 48 
Q6K6B1 2 RM208 GCAAAAGCGTCCCAAAACTA ATGCCATGCATTTTCACAGA 58 
Q6K700 2 RM208 GTGCACGTGGAACTCTGTTG GCGAGAAGAAGCGAGAAGAA 50 
Q6K6A2 2 RM208 CGTTCAAAATCTTCCTTGCAT GACATCACCAGCGAGTTTCA 58 
Q6YUXO 2 RM240 ATCGAGCGAACCTTCAACAC CCAAACACGCACTCTCTTCA 50 100 



Apêndice C – (Continuação) 

MARCADOR Crom. Marcador 
Âncora Forward primer Reverse primer Temperatura de Anelamento 

(oC) 
Q6YUX6 2 RM240 GGTCTCGATGTGCAACCTTC TCTGCTGCTGGTACTGTTGC 50 
Q6ZHE7 2 RM250 CTCTAGCGTGGGACATGGAC TCATGCGATTCTACCACGTATC 56 
Q9FXT5 2 RM250 ACTTGGTGCCATGAATTGTG TCAGCAAATATCAGCAGGTCA 48 
Q6YZ50 2 RM250 TTCGAGTGCCACTACTGCTG CGATGTGGTGGTGGTAGTTG 56 
Q6YZ56 2 RM250 CGTCGCATCATCTTCATCAG CCTGCCATTTCGTTCAATTT 50 
Q6Z7K9 2 RM250 CGATCACCTTGTGCGTGATA CCTCGATAATTTCGGGTTTG 50 
Q6Z7L6 2 RM250 GCATAAAAGGCCAACCAAAA GATGGATCTGAGGAGGGATG 52 
Q6ZGD1 2 RM250 CCCATCTGATCCAAGATTGC ACGTTGAGCTGCCAATGTAA 54 
KS1 4 RM255 TGGGACAACCTGACAAGAGA CCAAACAAATGGCCTCAGAT 52 
Q7XLC6 4 RM255 CACTCAAGGTCCCTAGGCAGT GGCCTCACTCGAAGAAGAGA 56 
Q7XLD8 4 RM255 TGCATATGGAGCCTTGGATT CTCCCAAACCACAACAAACC 50 
Q7XPM3 4 RM255 CAATGGTTCTGGTCCTGGAT ACGTCGTTCCACGTCTTACC 50 
Q84NC2 4 RM255 TGGGACAACCTGACAAGAGA CCAAACAAATGGCCTCAGAT 56 
QX7PL3 4 RM255 AACGAAACCGCTCAGTTCAA GGGACCAGGAGAAAAATTCG 52 
Q75HVO 5 RM164 TCCTGCATCTTTGCTCTTCC TCGAGCTTCAGCTTGTGGTA 50 
Q6AU68 5 RM164 GGCACGAGGAACTGAAGAAC CTGACAAACCTCTCGTGCAG 58 
Q6OER4 5 RM164 AAAGTCCGAAACGTCCAAAA GTTGGAGGAGGGGAATGG 50 
Q6OER7 5 RM164 AGCGGCTCCTCTCTCTCTCT CCTATGCGAAGATCACGACA 50 
Q6OES1 5 RM164 GGAGAGAAGCATCCAACCAA TCCGTGTTTGTCCGTGTTTA 50 
Q75HV7 5 RM164 CAGTGCTGAATTGTCAGTGGA CGTGGGAGCAACTGGTTATT 52 
Q75HW2 5 RM164 GCAACTGATGGAACTTGATGG CCCCCAGAACATTGATTTGT 52 
Q7EZ30 7 RM11 CAACCACCACCACCTTCTTC CAACCACCACCACCTTCTTC 50 
Q7XIR5 7 RM11 CCTCCCTCTTCCTCTTGTGA GGACGGCACACAAATATTGC 50 
Q8H3G8 7 RM11 GCAGGAATTATGGCTTGCAT GCACATGAACAGAGGTGAACA 56 
Q8LIJO 7 RM11 CTCACCCACCCTGTTCATCT GGAAGGTTCGCTGACAAGAG 50 
Q6ZCO3 8 RM210 GGAAGAGGCAGCTGACAATC GTCACACGGACCATGTATGC 50 
Q6ZCO8 8 RM210 GCCTCCGTGTAATGCTTGTT CGGTCTTCATGTCATCATCG 58 
Q7XJ13 9 RM215 GCCTCGCTAGCCTATTGTTG CCATGGAGCACCAAACAAAT 56 
Q69JE3 9 RM215 GTCGTGGACGACCAACTCCT GAAGGGGTCCCAGAAGTCC 56 
Q69JE8 9 RM215 ATCTCCTCTGCTGCTCTTGC AAAGCATCCATCCACTCCAC 56 
Q69JZ8 9 RM215 GCTTCCTGCAACCTGGTAAG AAGTTCCCTCTCGCTTGTCA 52 101  



Apêndice C – (Continuação) 

MARCADOR Crom. Marcador 
Âncora Forward primer Reverse primer Temperatura de Anelamento 

(oC) 
NP920798 10 RM311 TAAACCATGCAGAACCATGC TAAACCATGCAGAACCATGC 58 
NP920799 10 RM311 AACGATCGAACGAACGAGAG GCATTTCACTGCATTTCACG 56 
NP920800 10 RM311 GAGAAAGTACGTGCGGTCAA ATGAAATTGCCACCTGTGTG 58 
Q53KP1 11 RM231 ACCAACTTTAGCGCCCCTAT CTGGTCGAGGACCAAACAGT 50 

102 
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Apêndice D – Quadrodo modelo de análise de variância para experimentos em blocos 

incompletos.  
Fonte de Variação GL QM 
Repetição (R) (r -1) SQR/GLR 
Bloco dentro de repetição (B d. R) r(b -1) SQBd.R/GLBd.R 
Tratamentos ajustados (T) 
Erro (E) 
Total 

(t -1) 
Diferença 

Rt - 1 

SQTaj./GLTaj. 
 

SQE/GLE 
Onde:b = número de blocos;t = número de tratamentos;r = número de repetições; 
k = número de parcelas por bloco;λ = número de vezes que cada par de tratamentos 
aparece junto em um bloco.
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Apêndice E – Tabela damédia dos caracteres avaliados para os acessos de arroz de 
sequeiro. 

ACESSOS PROD PCG NPM NGP 
BR IRGA 409 2057.848 2.249 93.5509 64.3427 
CAIAPÓ 4216.315 2.671 95.3771 115.9705 
CNA0000482 1146.323 1.809 45.1258 112.836 
CNA0000963 2198.728 2.388 90.8311 85.8886 
CNA0000969 1464.871 1.887 81.4619 62.0977 
CNA0000976 3787.41 1.966 71.0459 85.4202 
CNA0000994 6903.516 2.871 64.0466 44.6181 
CNA0001006 3702.963 1.129 47.0625 73.3355 
CNA0001118 2568.434 2.232 69.8022 103.2051 
CNA0001347 6638.02 2.263 78.9741 46.8140 
CNA0001350 4203.879 2.098 89.8854 89.0509 
CNA0002123 3398.748 2.450 104.1956 97.5173 
CNA0002524 1250.191 2.932 76.8736 104.3121 
CNA0003005 2186.49 1.177 104.6981 21.0593 
CNA0003281 3874.217 3.179 108.9395 59.9205 
CNA0003287 4069.222 3.854 83.0300 90.8580 
CNA0003288 3664.152 2.983 75.5509 72.1352 
CNA0003289 4579.351 3.499 62.3701 108.9873 
CNA0003362 3873.308 3.126 101.6068 81.6355 
CNA0003372 4281.857 2.762 94.4550 81.7359 
CNA0003375 2437.507 2.582 90.2554 60.0488 
CNA0003397 3426.814 2.201 76.7545 64.0834 
CNA0003403 3631.507 3.098 69.4955 73.1706 
CNA0003490 6944.786 1.887 108.2109 34.1693 
CNA0004078 1387.11 1.985 101.5064 64.1248 
CNA0004098 2814.939 3.248 84.8066 55.7306 
CNA0004120 4435.446 2.685 82.5052 75.0748 
CNA0004121 3440.376 3.196 82.5727 69.1381 
CNA0004141 3275.516 2.154 79.5820 60.0023 
CNA0004168 4204.112 2.720 84.6447 94.8879 
CNA0004172 2820.003 3.410 78.3266 61.0238 
CNA0004193 3105.267 3.183 73.7667 81.1741 
CNA0004243 2835.381 1.628 131.0764 74.0134 
CNA0004428 3456.557 2.955 64.7195 102.312 
CNA0004480 1037.243 2.068 77.4771 31.6944 
CNA0004487 2372.094 2.078 71.6667 91.4540 
CNA0004543 3049.214 3.126 98.0008 72.2085 
CNA0004617 4832.353 1.517 54.5580 111.5084 
CNA0004640 2605.092 2.722 75.9394 93.4939 
CNA0004697 1038.35 2.722 61.7179 47.0747 
CNA0004748 2999.84 1.901 107.5214 91.2594 
CNA0004759 5130.175 1.767 92.1704 56.4352 
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Apêndice E – (Continuação) 
ACESSOS PROD PCG NPM NGP 
CNA0004759 5130.175 1.767 92.1704 56.4352 
CNA0004788 3410.523 2.245 86.7494 97.9128 
CNA0004796 2474.698 3.011 71.9506 67.6225 
CNA0005180 5565.053 3.408 88.1088 72.7413 
CNA0005287 2519.883 2.734 80.1381 71.1015 
CNA0005334 2472.075 2.814 102.8245 124.7875 
CNA0005342 2364.994 2.287 91.0444 96.3773 
CNA0005461 2010.494 1.206 100.6953 28.6208 
CNA0005462 . 1.323 94.6533 22.0439 
CNA0005465 898.16 1.462 70.9386 20.2346 
CNA0005650 2551.7 2.536 109.7538 91.3125 
CNA0005660 3723.041 1.464 81.9309 83.5204 
CNA0005672 3393.18 2.025 79.1506 72.9595 
CNA0005673 2972.185 3.040 94.174 72.1355 
CNA0005901 4313.558 2.283 87.7248 90.8621 
CNA0005970 2972.302 3.047 78.3619 51.7394 
CNA0005972 3058.064 3.173 86.7499 75.6090 
CNA0005975 2443.54 1.890 75.7942 90.2663 
CNA0006030 4333.255 1.326 85.6262 30.2067 
CNA0006034 3584.36 2.347 94.2613 58.2398 
CNA0006035 2312.659 2.681 86.9059 111.38 
CNA0006174 4285.179 2.113 95.9291 137.4955 
CNA0006406 3767.424 2.337 83.9355 120.2883 
CNA0006413 3663.024 2.124 105.1116 80.1166 
CNA0006422 1859.962 2.479 115.3958 57.7797 
CNA0006572 3857.823 1.913 68.9889 87.0681 
CNA0006574 4105.005 3.242 103.5736 64.9040 
CNA0006701 4164.069 2.187 97.5917 86.7378 
CNA0006940 . . 69.1170 63.9779 
CNA0006941 1218.661 1.803 54.7885 78.5666 
CNA0007119 3724.172 3.206 97.1635 95.2185 
CNA0007425 2386.173 1.121 92.2182 54.4585 
CNA0007706 2436.594 2.419 102.2816 95.4515 
CNA0007799 4428.934 2.571 73.8942 76.8149 
CNA0007937 3772.772 2.598 90.1914 76.3773 
CNA0008070 2613.608 2.155 71.1622 80.1494 
CNA0008092 2596.387 2.307 86.5417 79.6171 
CNA0008093 3338.493 2.438 98.5916 69.8378 
CNA0008172 3263.767 2.262 86.6793 71.8713 
CNA0008305 3411.322 2.465 78.7168 123.6776 
CNA0008309 4307.485 2.954 94.5463 58.5199 
CNA0008412 . . 54.4406 66.2414 
CNA0008432 . 2.226 54 110.8333 
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Apêndice E – (Continuação) 
ACESSOS PROD PCG NPM NGP 
CNA0008533 3650.816 2.244 77.1769 114.3564 
CNA0008540 1257.582 1.617 76.8705 68.6083 
CNA0008545 4441.507 2.703 98.3394 96.3556 
CNA0008711 2162.736 2.518 90.1206 91.5903 
CNA0009113 4642.255 2.654 92.1801 106.665 
CNA0009115 4149.457 2.633 87.5521 72.7613 
CNA0009123 2933.808 2.136 77.4081 113.5391 
CNA0009124 1963.715 1.670 82.4897 89.7015 
CNA0009197 3191.955 2.150 66.3035 101.1456 
CNA0009199 1893.207 2.569 105.5734 88.1601 
CNA0009223 1847.927 2.406 57.8931 108.4811 
CNA0009227 3306.419 2.472 96.7584 94.1428 
CNA0009240 3278.541 2.626 100.4489 57.8965 
CNA0009364 2472.998 2.565 96.9415 101.1285 
CNA0009415 3170.356 2.201 75.1743 85.2724 
CNA0009561 1429.704 2.068 95.2679 90.1439 
CNA0009591 5452.109 2.522 87.4955 77.8342 
CNA0010451 3184.083 1.665 66.0057 125.4628 
CNA0010469 2814.206 1.426 75.8324 61.4946 
CNA0010476 1079.444 1.994 99.2434 26.1440 
CNA0010503 2797.46 1.633 98.0188 53.8109 
CNA0010527 3325.352 2.349 66.2667 151.3908 
CNA0010533 4796.036 3.186 83.4971 89.9325 
IAC 165 4090.015 2.262 81.4642 106.9061 
IAC 201 4366.782 2.424 55.0681 96.1093 
IAC 202 3801.636 2.010 88.3229 101.574 
IAPAR 63 5489.739 2.534 81.9226 97.8798 
IAPAR 9 2381.135 1.641 119.8572 40.6861 
METICA  1257.582 1.617 76.8705 68.6083 
MÉDIA GERAL 2891,34 2,515 84,9675 80,9230 
Produtividade em kg.ha-1 (Prod), Peso de 100 grãos (PCG), Número de panículas por 
metro (NPM) e Número de grãos por panícula (NGP) 
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Apêndice F – Tabela da média dos caracteres avaliadas para os acessos de arroz irrigado. 
ACESSOS PROD PCG NPM NGP 
CNA0006961 . . 109.2221 44.0753 
BR IRGA 409 4809.563 2.365 112.8346 90.0398 
BR IRGA 413 4885.609 2.31 120.1852 94.5944 
BRS AGRISUL 4843.98 2.285 108.6149 65.5544 
BRS BIGUA 4489.365 2.609 121.5343 53.2900 
BRS FORMOSO 4626.051 2.699 135.8752 57.9765 
BRS JABURU 4621.881 2.658 116.0551 73.2893 
CAIAPÓ 4555.314 2.676 81.40654 81.1289 
CICA 9 5233.993 2.856 108.1327 73.6141 
CNA0000122 2679.886 1.959 102.0344 118.6582 
CNA0000586 5020.572 2.861 126.6612 86.5821 
CNA0000692 4086.745 2.256 106.5279 74.9450 
CNA0000754 4769.511 2.366 122.1957 74.4714 
CNA0000798 4438.432 2.258 149.755 61.0711 
CNA0000923 4022.823 2.708 122.382 55.1919 
CNA0000950 3591.383 1.91 135.2264 105.8159 
CNA0000952 5080.671 2.371 150.4353 72.4819 
CNA0001106 4830.252 3.118 76.19047 75.5134 
CNA0001107 4085.838 3.006 121.3185 124.626 
CNA0001108 3709.216 2.597 102.0734 119.75 
CNA0001337 4230.149 2.766 95.80212 69.3401 
CNA0001339 3911.974 3.003 69.18317 89.9644 
CNA0001344 3942.068 2.897 96.23071 77.8613 
CNA0001407 4097.371 3.01 75.6715 72.1464 
CNA0001414 4467.667 2.748 82.33428 86.2127 
CNA0001416 3811.514 3.296 80.67518 89.3123 
CNA0001419 3408.645 1.655 104.4326 108.1535 
CNA0001420 2427.718 2.984 90.29418 73.2040 
CNA0001467 4359.658 2.548 111.9112 85.5229 
CNA0001472 4019.078 2.771 79.0619 86.1526 
CNA0001476 4384.188 2.934 78.63005 84.1667 
CNA0002246 1952.462 2.852 42.88773 51.1116 
CNA0002253 4772.211 3.376 51.82963 92.4686 
CNA0002293 2744.881 2.519 91.6454 63.6568 
CNA0002416 3913.151 3.176 75.69998 99.4519 
CNA0002480 3617.259 3.294 102.7369 76.4589 
CNA0002482 2774.533 2.914 82.48148 78.5870 
CNA0003241 4493.752 2.842 104.7075 43.3989 
CNA0003411 4673.246 2.39 143.1223 67.4250 
CNA0003417 3884.084 2.57 129.3519 52.6685 
CNA0003446 3612.784 2.119 162.5121 34.5274 
CNA0003452 3771.118 2.845 99.089 65.4987 
CNA0003591 4200.608 2.247 170.8286 64.7471 
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Apêndice F – (Continuação) 
ACESSOS PROD PCG NPM NGP 
CNA0003591 4200.608 2.247 170.8286 64.7471 
CNA0003602 4640.486 2.121 213.4772 44.6385 
CNA0003665 4178.974 2.477 129.0762 63.7087 
CNA0003668 4416.812 1.831 140.2666 86.088 
CNA0004308 3888.993 2.74 88.58997 108.0245 
CNA0004552 2741.535 2.598 99.56868 36.2453 
CNA0004576 2443.238 2.558 151.5048 57.4575 
CNA0004629 4755.578 1.916 131.1507 52.6466 
CNA0005016 2005.731 2.624 80.47702 41.6665 
CNA0005478 1758.823 1.817 97.75287 146.651 
CNA0006129 3544.516 2.205 144.5178 47.9907 
CNA0006130 5569.803 2.665 121.4492 70.2033 
CNA0006910 5858.969 2.698 99.83916 91.0622 
CNA0006943 3560.428 2.254 160.1594 28.3250 
CNA0008416 4229.042 2.37 159.0736 74.5190 
DIAMANTE 4825.303 2.74 152.2778 55.4944 
EPAGRI 107 4762.313 2.359 127.1068 73.4580 
EPAGRI 108 6016.409 2.859 119.9576 75.5786 
HUAN-SEM-GO 3331.632 2.364 119.3877 56.7093 
IR 36 4018.32 2.297 195.8379 75.4227 
IRGA 416 2712.204 2.42 74.13258 37.1296 
IRGA 417 4623.567 2.372 111.4719 90.9955 
IRGA 418 2205.671 2.329 91.17522 37.8127 
IRGA 419 4139.064 2.305 118.0835 89.5707 
IRGA 420 2584.596 2.405 113.0673 57.2941 
MARAJO 5034.958 2.445 160.6645 59.9966 
Metica  3426.538 2.405 100.0275 94.9618 
MINAMIHATAMOCHI 6182.52 2.507 148.3139 65.6418 
ORYZICA 1 4913.53 2.728 125.1048 66.8147 
RAMTULASI 2950.057 3.109 81.52021 72.3146 
RIO GRANDE 5682.475 2.814 122.0687 78.5953 
RS16PL12-10-1-B 6427.778 3.079 144.5249 75.4767 
SCS BRS 111 5215.459 2.392 112.3721 59.1714 
SCS BRS 112 5887.784 2.7679 112.1825 64.9566 
MÉDIA GERAL 4195,71 2,5748 114,4159 73,0968 

Produtividade em kg.ha-1 (Prod), Peso de 100 grãos (PCG), Número de panículas por 
metro (NPM) e Número de grãos por panícula (NGP) 
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Apêndice G– Tabela dos quadrados médios da análise de variância da produção e dos seus 
componentes para experimento em blocos ao acaso/Sequeiro. 

 (1) Fonte de Variação (FV), Graus de Liberdade (GL), Produtividade em kg.ha-1 (Prod), 
Peso de 100 grãos (PCG), Número de panículas por metro (NPM) e Número de grãos por 
panícula (NGP), Tratamento (Genótipo), Coeficiente de Variação (CV). 
* e ** representando níveis de significância de 5% e 1%, respectivamente;  
 
 
 
 
Apêndice H– Tabela dos quadrados médios da análise de variância da produção e dos seus 

componentes para experimento em blocos ao acaso/Irrigado. 

FV GL Quadrado Médio 
Prod (kg.ha-1) PCG (g) NPM NGP 

Tratamento 74 24587532,2** 0,3633** 2597,9625** 1220,8949** 
Bloco (Rep) 24 3239289,5** 0,1149** 1657,5497** 760,2056** 
Repetição 2 1611473,7 0,2338** 3227,9425** 1215,19* 
Erro - 563201,3 0,0115 436,9245 373,5404 
Média - 4195,71 2,5748 114,4159 73,0968 
CV (%) - 17,8865 4,1773 18,2690 26,4405 
(1) Fonte de Variação (FV), Graus de Liberdade (GL), Produtividade em kg.ha-1 (Prod), 
Peso de 100 grãos (PCG), Número de panículas por metro (NPM) e Número de grãos por 
panícula (NGP), Tratamento (Genótipo), Coeficiente de Variação (CV). 
* e ** representando níveis de significância de 5% e 1%, respectivamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FV GL Quadrado Médio 
Prod (kg.ha-1) PCG (g) NPM NGP 

Tratamento 100 4292406,7** 0,7574** 670,8877** 1696,9485** 
Bloco (Rep) 30 3733881,9** 0,3939** 441,2906 1027,7911** 
Repetição 2 1271017,2* 0,0019 842,9144 121,8955 
Erro - 414879,5 0,0100 312,5602 414,4984 
Média - 2891,34 2,5153 84,9675 80,9230 
CV (%) - 22,2772 3,9779 20,8000 25,1587 
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Apêndice I– Tabela da correlação fenotípica para produtividade e os componentes de 
produção dos acessos do sistema de cultivo irrigado (*=p<0,05; **=p<0,01). 

Caracteres Prod PCG NPM NGP 
Prod 1,00    
PCG 0,14* 1,00   
NPM 0,24** -0,38** 1,00  
NGP 0,01 -0,00 -0,22** 1,00 

*Prod -  Produtividade em kg.ha-1; PCG – Peso de 100 grãos;  NPM -  Número de 
panículas por metro; NGP – Número de grãos por panícula. 
 
 
 
 
Apêndice J– Tabela da correlação fenotípica para produtividade e os componentes de 

produção dos acessos do sistema de cultivo sequeiro (*=p<0,05; 
**=p<0,01). 

Caracteres Prod PCG NPM NGP 
Prod 1,00    
PCG -0,10 1,00   
NPM 0,02 -0,21** 1,00  
NGP 0,42** -0,00 -0,08 1,00 

*Prod -  Produtividade em kg.ha-1; PCG – Peso de 100 grãos;  NPM -  Número de 
panículas por metro; NGP – Número de grãos por panícula. 
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Apêndice K– Tabela dos marcadores que apresentaram padrão de amplificação ideal, 
número de alelos por locus e PIC(Polymorphism Information Content).  

Marcador NA Geral* PIC Geral NA Seq** PIC Seq NA Irri*** 
PIC 
Irri 

KS1 10 0.8046 9 0.7321 7 0.7372 
Q6OER7 3 0.6572 3 0.6163 3 0.5934 
Q6YUXO 3 0.4840 2 0.2888 3 0.4000 
Q6YZ56 11 0.7354 9 0.6923 7 0.5884 
Q6AU68 2 0.4648 2 0.4776 2 0.4444 
Q7XLD8 2 0.1813 2 0.1620 2 0.2101 
NP917589 4 0.6703 4 0.6412 4 0.6289 
NP914526 6 0.6520 6 0.6097 4 0.4691 
Q6Z7L6 4 0.5542 3 0.4216 4 0.5839 
Q5VRY4 2 0.1198 2 0.0691 2 0.1896 
Q6ZCO3 1 0 1 0 1 0 
NP917595 1 0 1 0 1 0 
NP920800 1 0 1 0 1 0 
Q5VRY8 1 0 1 0 1 0 
Q6YZ50 1 0 1 0 1 0 
Q5VRY1 2 0.4788 2 0.2972 2 0.4248 
NP914533 2 0.4099 2 0.2532 2 0.5028 
NP917594 7 0.6925 7 0.5878 6 0.7123 
Q69JE3 2 0.4343 2 0.2366 2 0.4907 
Q6K7O1 6 0.6496 5 0.6455 5 0.5916 
NP916369 7 0.6395 5 0.4294 7 0.7328 
Q6Z6D1 5 0.7189 4 0.7171 5 0.4977 
QX7PL3 7 0.6371 7 0.6765 7 0.4790 
NP917593 11 0.7461 8 0.5993 10 0.8310 
Q69JZ8 3 0.4937 3 0.3440 3 0.4939 
Q5ZE11 2 0.3637 2 0.0685 2 0.5001 
Q84NC2 9 0.8102 8 0.7467 7 0.7892 
Q5ZC61 8 0.5338 5 0.2692 8 0.7231 
Q6Z473 3 0.5588 3 0.3886 3 0.4257 
Q75HV7 10 0.8337 10 0.8359 9 0.7113 
Q6OER4 1 0 1 0 1 0 
Q6Z7K9 1 0 1 0 1 0 
Q6K700 6 0.7248 4 0.6653 6 0.6494 
Q6OES1 2 0.4491 2 0.4294 2 0.4750 
Q5VZAV5 2 0.3746 2 0.2180 2 0.4945 
Q5VR71 1 0 1 0 1 0 
Q6K704 1 0 1 0 1 0 
NP914524 3 0.3566 3 0.1522 2 0.5010 
Q7EZ30 8 0.7652 7 0.6424 7 0.7116 
Q53KP1 1 0 1 0 1 0 
Q8LIJO 5 0.6772 4 0.5964 5 0.6067 
Q7XIR5 5 0.5371 5 0.5536 5 0.4885 
NP917599 6 0.7372 6 0.7115 5 0.7370 
NP914540 3 0.4935 2 0.3192 3 0.3908 
Média 
Geral 4.11 0.4418 3.63 0.3658 3.7 0.4274 
NA = Número de alelos por locus; PIC = Polymorphism Information Content (Botstein et 
al.,1980); *Geral = 189, **Sequeiro = 113 e ***Irrigado = 76.Os dados são baseados no 
número de acessos avaliados por sistema de cultivo. 
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Apêndice L– Tabela do nome dos marcadores, número de alelos privados e acessos em 
que foram identificados. 

 
MARCADOR 

NÚMERO DE 
ALELOS PRIVADOS 

 
ACESSOS – NOME COMUM 

KS1 1 IAPAR9 
Q6YUX0 1 CR 36-148 
Q6YZ56 5 MTU 7029,LEMONT,N.2583,L 285,IAC 

84-198 
NP914526 2 CO 18,DAWN 
Q6Z7L6 1 MINAMI-HATA-MOCHI 
Q6K701 2 ZHENSHAN 97 A,MTU 15 
Q6Z6D1 1 UPR 79-23 
NP917593 3 IRGA419,BRS JABURU,CO 18 
Q5ZC61 2 KH.KHAO BAY (VT-A 25),ZENIT 
Q75HV7 1 1R65907-188-1-B 
Q6K700 1 ZHENSHAN 97 A 
NP914524 1 CNA0005975 
Q7EZ30 2 IR 50,TOX 514-16-101-1 
Q8LIJ0 1 IPEACO-SL 1969 
NP914540 1 MINAMI-HATA-MOCHI 
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Apêndice M – Tabela da significância das associações por marcador para oscaracteres de 

acordo com o sistema de cultivo. 
Marcador p(NGP)-I p(NGP)-S p(NPM)-I p(NPM)-S p(PCG)-I p(PCG)-S p(Prod)-I p(Prod)-S 

KS1 - 5,76.10-3 - - - - - - 

4653 - - - - - 5,99.10-3 - - 

4879 - 1,97.10-3 -  - 4,92.10-3 - - 

NP914526 - 1,14.10-4 - 9,95.10-3 - 1,29.10-4 - - 

NP914533 - 2,79.10-4 - - - 1,71.10-4 - - 

NP914540 - 3,46.10-6 - - 5,60.10-4 2,59.10-6 - - 

NP916369 - 0,010164 - - - - - - 

NP917599 - 1,25.10-4 - - - - - - 

OG10 - - - 9,84.10-4 - 7,09.10-3 - - 

OG106 - - - - - 7,3.10-5 - - 

OG61 - - 7,47.10-4 - - - - - 

Q5VRY1 - 7,98.10-7 1,37.10-3 7,15.10-3 - 3,86.10-5 - - 

Q5VRY4 - - - - - 4,6.10-3 - - 

Q5ZCG1 - - - - - - - 6,74.10-3 

Q69JE3 - 6,29.10-5 2,65.10-4 8,9.10-3 7.63.10-4 7,24.10-6 - - 

Q69JZ8 - 1,58.10-3 - - - 1,12.10-4 - - 

Q6K7O1 - - - - - - - 4,99.10-3 

Q6OER7 - 7,88.10-3 - - - - - - 

Q6YUXO - 7,91.10-7 1,34.10-3 0,010043 - 3,94.10-5 - - 

Q6YZ56 - 2,34.10-6 - - - 3,3.10-6 - - 

Q6Z473 - 3,36.10-3 - 7,47.10-3 - 6,99.10-3 - - 

Q6ZGD1 2,31.10-3 1,99.10-5 - - - 1,86.10-4 - - 

Q6Z7L6 - 1,35.10-3 - - - 1.10-3 - - 

Q7EZ30 - 3,63.10-3 - - - - - - 

Q7XIR5 - - - - - 5,11.10-3 - - 

Q84NC2 - 4,63.10-3 - - - - - - 

Q8LIJO - 3,16.10-4 - - - 1.55.10-3 - 5,85.10-5 

RM5 - 9,72.10-3 - - - - - - 

RM12 - 2,07.10-4 - - - 7.97.10-3 - - 

RM13 - 0,010183 - - - - - - 

RM19 - - - - 1,47.10-4 1,19.10-3 - - 

RM51 - - - - - 8,52.10-3 - - 

RM117 - 2,31.10-4 - - - 1,33.10-4 - - 

RM125 - 5,35.10-6 2,16.10-3 - 4,56.10-4 1,93.10-6 - - 

RM135 - 3,5.10-3 - - 1,67.10-4 1,24.10-3 - - 

RM144 - - - - - 3,16.10-5 - - 

RM152 2,13.10-3 1,37.10-3 8,57.10-4 - 1.12.10-3 4,35.10-3 - - 

RM159 - - - - 5,37.10-4 - - - 

RM161 - - - - 4.10-4 - - - 
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Apêndice M – (Continuação) 

Marcador p(NGP)-I p(NGP)-S p(NPM)-I p(NPM)-S p(PCG)-I p(PCG)-S p(Prod)-I p(Prod)-S 

RM178 - - - - - 4,62.10-3 - - 

RM190 - 2,26.10-4 - - - - - - 

RM205 - 1,11.10-3 - 5,9-10-3 1,21.10-4 7,97.10-5 - - 

RM206 2,03.10-3 - - - - - - - 

RM207 - - - - - 1,48.10-3 - - 

RM210 - - - - - 1,95.10-3 - - 

RM220 - 7,42.10-3 - - - - - - 

RM222 - 9,69.10-5 - - - 6,9.10-5 - - 

RM229 - 4,41.10-3 - - 1,72.10-3 6,99.10-4 - - 

RM231 - 1,34.10-3 - 9,11.10-3 - 6,27.10-4 - - 

RM234 - 3,58.10-3 - 9,58.10-3 - 1,12.10-4 - - 

RM240 - 1,74.10-4 - - - 5,81.10-5 - - 

RM248 - 1,36.10-3 - - 6,53.10-4 6,16.10-3 - - 

RM252 - 2,12.10-3 - - - 1,52.10-4 - - 

RM253 - 4,28.10-3 1,11.10-3 - 5,51.10-4 2,08.10-3 - - 

RM257 - 5,61.10-3 - - - 7,89.10-4 - - 

RM263 - 5,85.10-4 - - - 4,95.10-5 - - 

RM264 - 9,58.10-3 - - - - - - 

RM277 - 1,67.10-3 - - 2,17.10-3 3,11.10-4 - - 

RM304 - - - - - 9, 41.10-3 - - 

RM311 - 1,5.10-3 - - - - - - 

RM484 - 1,07.10-4 - - 2,99.10-4 6,63.10-5 - - 

 
*Os p-valores foram identificados para cada sistema de cultivo conforme oscaracteres: 
p(NGP)-I ou S: p-valor para número de grãos por panícula;p(NPM)-I ou S: p-valor 
identificado para número de panículas por metro;p(PCG)-I ou S: p-valor identificado para 
peso de 100 grãos; p(Prod)-I ou S:p-valor identificado para produtividade de grãos; 
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Apêndice N–Tabela da significância das associações para NGP por marcador para os 
acessos do sistema de cultivo irrigado e sequeiro. 

Marcador Cromossomo p(NGP)-I p(NGP)-S 
KS1 4 - 5,76.10-3 
4879 4  1,97.10-3 
NP914526 1  1,14.10-4 
NP914533 1  2,79.10-4 
NP914540 1  3,46.10-6 
NP916369 1  0,010164 
NP917599 1  1,25.10-4 
Q5VRY1 1  7,98.10-7 
Q69JE3 9  6,29.10-5 
Q69JZ8 9  1,58.10-3 
Q6OER7 5  7,88.10-3 
Q6YUXO 2  7,91.10-7 
Q6YZ56 2  2,34.10-6 
Q6Z473 7  3,36.10-3 
Q6ZGD1 2 2,31.10-3 1,99.10-5 
Q6Z7L6 2  1,35.10-3 
Q7EZ30 7  3,63.10-3 
Q84NC2 4  4,63.10-3 
Q8LIJO 7  3,16.10-4 
RM5 1  9,72.10-3 
RM12 12  2,07.10-4 
RM13 5  0,010183 
RM117 12  2,31.10-4 
RM125 7  5,35.10-6 
RM135 3  3,5.10-3 
RM152 8 2,13.10-3 1,37.10-3 
RM190 6  2,26.10-4 
RM205 9  1,11.10-3 
RM206 11 2,03.10-3  
RM220 1  7,42.10-3 
RM222 10  9,69.10-5 
RM229 11  4,41.10-3 
RM231 3  1,34.10-3 
RM234 7  3,58.10-3 
RM240 2  1,74.10-4 
RM248 7  1,36.10-3 
RM252 4  2,12.10-3 
RM253 6  4,28.10-3 
RM257 9  5,61.10-3 
RM263 2  5,85.10-4 
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Apêndice N– (Continuação) 
Marcador Cromossomo p(NGP)-I p(NGP)-S 
RM264 8  9,58.10-3 
RM277 12  1,67.10-3 
RM311 10  1,5.10-3 
RM484 10  1,07.10-4 
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Apêndice O–Tabela da significância das associações para NPM por marcador para os 
acessos do sistema de cultivo irrigado e sequeiro. 

Marcador Cromossomo p(NPM)-I p(NPM)-S 
NP914526 1  9,95.10-3 
OG10 9  9,84.10-4 
OG61 5 7,47.10-4  
Q5VRY1 1 1,37.10-3 7,15.10-3 
Q69JE3 9 2,65.10-4 8,9.10-3 
Q6YUXO 2 1,34.10-3 0,010043 
Q6Z473 7  7,47.10-3 
RM125 7 2,16.10-3  
RM152 8 8,57.10-4  
RM205 9  5,9.10-3 
RM231 3  9,11.10-3 
RM234 7  9,58.10-3 
RM253 6 1,11.10-3  
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Apêndice P–Tabela da significância das associações para PCG por marcador para os 
acessos do sistema de cultivo irrigado e sequeiro. 

Marcador Cromossomo p(PCG)-I p(PCG)-S 
4653 12  5,99.10-3 
4879 4   4,92.10-3 
NP914526 1   1,29.10-4 
NP914533 1   1,71.10-4 
NP914540 1 5,60.10-4 2,59.10-6 
OG10 9   7,09.10-3 
OG106 9   7,3.10-5 
Q5VRY1 1   3,86.10-5 
Q5VRY4 1   4,6.10-3 
Q69JE3 9 7,63.10-4 7,24.10-6 
Q69JZ8 9   1,12.10-4 
Q6YUXO 2   3,94.10-5 
Q6YZ56 2   3,3.10-6 
Q6Z473 7   6,99.10-3 
Q6ZGD1 2   1,86.10-4 
Q6Z7L6 2   1.10-3 
Q7XIR5 7   5,11.10-3 
Q8LIJO 7   1,55.10-3 
RM12 12   7,97.10-3 
RM19 12 1,47.10-4 1,19.10-3 
RM51 7   8,52.10-3 
RM117 12   1,33.10-4 
RM125 7 4,56.10-4 1,93.10-6 
RM135 3 1,67.10-4 1,24.10-3 
RM144 11   3,16.10-5 
RM152 8 1,12.10-3 4,35.10-3 
RM159 5 5,37.10-4   
RM161 5 4.10-4   
RM178 5   4,62.10-3 
RM205 9 1,21.1-4 7,97.10-5 
RM207 2   1,48.10-3 
RM210 8   1,95.10-3 
RM222 10   6,9.10-5 
RM229 11 1,72.10-3 6,99.10-4 
RM231 3   6,27.10-4 
RM234 7   1,12.10-4 
RM240 2   5,81.10-5 
RM248 7 6,53.10-4 6,16.10-3 
RM252 4   1,52.10-4 
RM253 6 5,51.10-4 2,08.10-3 
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Apêndice P – (Continuação) 

Marcador Cromossomo p(PCG)-I p(PCG)-S 

RM257 9  7,89.10-4
 

RM263 2  4,95.10-5
 

RM277 12 2,17.10-3
 3,11.10-4

 

RM304 10  9,41.10-3
 

RM484 10 2,99.10-4
 6,63.10-5
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Apêndice Q– Tabela da significância das associações para PROD por marcador para os 
acessos de sequeiro. 

Marcador Cromossomo p(Prod)-S 
Q5ZCG1 1 6,74.10-3 
Q6K7O1 2 4,99.10-3 
Q8LIJO 7 5,85.10-5 
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Produtividade em kg.ha-1 

*Azul = Acessos do sistema de cultivo sequeiro; Vermelho = 
Acessos do sistema de cultivo irrigado; As classes estão  
distribuidas a cada 150 kg.ha-1; 
 
Apêndice R – Figura da distribuição de frequência para produtividade nos acessos de arroz 

avaliados. 
 

 
Peso de 100 grãos em gramas 

 
*Azul = Acessos do sistema de cultivo sequeiro; Vermelho = 
Acessos do sistema de cultivo irrigado; 
 
Apêndice S – Figura da distribuição de frequência para peso de 100 grãos nos acessos de 

arroz avaliados. 
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Número de panículas por metro 

 
*Azul = Acessos do sistema de cultivo sequeiro; 
Vermelho = Acessos do sistema de cultivo irrigado; 
 
Apêndice T – Figura da distribuição de frequência para número de panículas por metro 

nos acessos de arroz avaliados. 
 

 

 
Número de grãos por panícula 

 
*Azul = Acessos do sistema de cultivo sequeiro; 
Vermelho = Acessos do sistema de cultivo irrigado; 
 
 
Apêndice U – Figura da distribuição de frequência para número de grãos por panícula 

nos acessos de arroz avaliados. 
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Apêndice V–Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 1. 
 
 
 
 

 
 
ApêndiceW– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores 

associadossignificativamente ao NGP localizados no cromossomo 2. 
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Apêndice X–Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 3. 
 

 
 
Apêndice Y - Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 4. 
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Apêndice Z– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 5. 
 

 
 
Apêndice AA– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 6. 
 

 
 
Apêndice AB– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 7. 
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Apêndice AC– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 8. 
 
 

 
 
Apêndice AD– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 9. 
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Apêndice AE– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 10. 
 

 
 
Apêndice AF– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 11. 
 
 

 
Apêndice AG– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NGP localizados no cromossomo 12. 
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Apêndice AH– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NPM localizados no cromossomo 1. 
 

 
 
Apêndice AI– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NPM localizados no cromossomo 2. 
 

 

 
 
Apêndice AJ– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NPM localizados no cromossomo 3. 
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Apêndice AK- Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NPM localizados no cromossomo 5. 
 

 
 
Apêndice AL- Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NPM localizados no cromossomo 6. 
 
 

 
 
Apêndice AM– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NPM localizados no cromossomo 7. 
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Apêndice AN– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NPM localizados no cromossomo 8. 
 
 

 
 
Apêndice AO– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao NPM localizados no cromossomo 9. 
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Apêndice AP– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Apêndice AQ– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 2. 
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Apêndice AR– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 3. 
 
 

 
 
Apêndice AS– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 4. 
 
 

 
 
Apêndice AT– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 5. 
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Apêndice AU– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 6. 
 
 
 
 
 

 
 
Apêndice AV– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 7. 
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Apêndice AW– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 8. 
 
 
 

 
 
Apêndice AX– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 9. 
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Apêndice AY– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 10. 
 

 
 
Apêndice AZ– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente ao PCG localizados no cromossomo 11. 
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Apêndice BA– Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente a PROD localizados nos cromossomos 12. 
 
 

 
 
Apêndice BB–Figura do efeito dos alelos nas médias para os marcadores associados 

significativamente a PROD localizados nos cromossomos 1,2 e 7. 
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Apêndice BC -  Figura da distribuição empírica da produtividade e dos componentes de 

produção (eixo-x) entre os alelos identificados para o marcador SSR 
RM152 nos acessos do sistema de cultivo irrigado. A subdivisão para 
cada caractere avaliada refere a divisão quartil e a linha representada na 
caixa são as medianas de cada caractere para cada alelo. As caixas A e 
Breferem-se aos dados de produtividade e número de grãos po panícula, 
respectivamente. O C e D referem-se  ao número de panículas e peso de 
100 grãos, respectivamente.    
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Apêndice BD -  Figura da distribuição empírica da produtividade e dos componentes de 

produção (eixo-x) entre os alelos identificados para o marcador SSR 
RM152 nos acessos do sistema de cultivo sequeiro. A subdivisão para 
cada caractere avaliado refere a divisão quartil e a linha representada na 
caixa são as medianas de cada caractere para cada alelo. As caixas A e 
Breferem-se aos dados de produtividade e número de grãos po panícula, 
respectivamente. O C e D referem-se  ao número de panículas e peso de 
100 grãos, respectivamente.   

 
 


