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Resumo 

 

STAFEN, Cássia Fernanda. Caracterização de genótipos de arroz quanto aos 
teores de ferro e de zinco nos grãos e identificação de caracteres para a seleção 
indireta. 2018. 96f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais cultivados e consumidos 
mundialmente. Ele é a base alimentar da dieta de milhões de pessoas, sendo 
apontado como essencial no processo de biofortificação visando o combate à 
desnutrição e efeitos ocasionados por ela. Programas de melhoramento genético vem 
buscando genótipos superiores em relação a produtividade e também quanto a 
qualidade nutricional de seus grãos. O desenvolvimento de cultivares com maiores 
teores de minerais como o ferro e o zinco pode contribuir de maneira expressiva para 
o aumento do valor nutritivo deste alimento. Dessa forma, o presente trabalho 
objetivou identificar genótipos de arroz superiores quanto a concentração de ferro e 
zinco nos grãos, assim como caracteres para seleção indireta. Um grupo diverso de 
95 genótipos de arroz foi avaliado. O ensaio foi conduzido na safra 2016/2017 na 
unidade experimental da Embrapa Clima Temperado, que está localizada no 
município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul. O delineamento experimental foi em 
blocos casualizados, com três repetições. Foram realizados dois estudos, o primeiro 
teve como finalidade avaliar a concentração de ferro e zinco em grãos de arroz dos 
distintos genótipos sob duas formas de beneficiamento, descasque e polimento. O 
segundo estudo visou avaliar a possibilidade da utilização da seleção indireta a partir 
de características morfológicas para selecionar genótipos que ofereçam maior 
biodisponibilidade de ferro no arroz consumido. Os genótipos EPAGRI 107 e Cachinho 
foram superiores quanto a concentração de ferro em seus grãos polidos e os 
genótipos Carnaroli e Arbório apresentaram maiores concentrações de zinco após o 
polimento. Os caracteres analisados demonstraram existência de variabilidade e, o 
caráter número de panículas por planta, destacou-se com uma forte correlação com o 
acúmulo de ferro nos grãos. Este caráter pode ser utilizado na seleção indireta quando 
o intuito for a produção de arroz integral e juntamente com as variáveis peso da 
panícula e largura da cariopse quando o objetivo for o aumento do teor de ferro em 
arroz polido. Neste sentido, este estudo mostrou variabilidade genética para a 
concentração de ferro e zinco entre os genótipos avaliados e possibilidade de seleção 
indireta, indicando que novas pesquisas, como a genotipagem e avaliações de 
segundo ano, devem ser realizadas visando dar suporte para o desenvolvimento de 
cultivares de arroz biofortificadas. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L.; qualidade nutricional; biofortificação; minerais; 

melhoramento vegetal. 

 

 



 

 

Abstract 

 

STAFEN, Cássia Fernanda. Characterization of rice genotypes for iron and zinc 
contend in the grain and character identification for indirect selection. 2018. 96f. 
Dissertation (Master degree) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

Rice (Oryza sativa L.) is one of the most grown and consumed cereals worldwide. It is 
the basics of the diet of millions, being pointed out as essencial in the biofortification 
process aiming to combate the malnutrition and the outcomes caused by it. Breeding 
programs are focusing on genotypes with high yield but also with superior nutricional 
quality of the grain. The development of cultivars with improved mineral content, 
especially iron and zinc would expressively contribute for the improvement of the 
nutritional value of this food. Thus, the present research aimed to identify superior rice 
genotypes regarding the grain content of iron and zinc and characteristics for indirect 
selection. A diverse group of 95 genotypes was evaluated. The experiments were 
carried out in the 2016/2017 crop season, at the Embrapa Clima Temperado 
experimental field, located in Capão do Leão, Rio Grande do Sul. The experimental 
design was the randomized blocks, with three replications. Two studies were 
performed, the first aimed to evaluate the concentration of iron and zinc in the rice 
grains of the diverse group of genotypes under two types of processing, integral and 
polished. The second study aimed to evaluate the feasibility of the indirect selection 
using morphological characteristics to select genotypes with larger content of 
bioavailable iron in the grain. The cultivars EPAGRI 107 and Cachinho were superior 
regarding iron concentration in polished grains and Carnaroli and Arbório showed 
larger concentrations of zinc after the polishing. The analysed traits showed the genetic 
variability among the genotypes and the number of panicles per plant presented strong 
correlation with grain iron content. Thus this character can be used in the indirect 
selection with the aim of produce integral rice and together with the variables weight 
of the panicle and width of the caryopsis with the objective of increasing iron in polished 
rice. In this sense, this study showed genetic diversity among the evaluated genotypes 
for the grain iron and zinc concentration and the possibility of indirect selection using 
other characters, indicating that new researches, such as genotyping and second-year 
assessments, have to be carried out to support the development of biofortificated rice 
cultivars. 

 

Key-words: Oryza sativa L.; nutritional quality; biofortification; minerals; plant 
breeding.  
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1 Introdução geral 

 

 

A alimentação humana está diretamente associada ao consumo de cereais, 

contudo, a utilização de novas tecnologias e o desenvolvimento de cultivares 

modernas, ainda não supre toda a necessidade por alimentos. Além do aumento da 

produtividade faz-se necessário ainda o aumento da qualidade nutrional dos 

alimentos, visto que milhões de pessoas ainda sofrem com a desnutrição, com a fome 

e também com a falta de disponibilidade de alimentos em diversos países (BILALI et 

al., 2017; TILMAN et al., 2011).  

O crescimento da agricultura nas últimas cinco décadas se deve na sua maioria 

ao aumento da produtividade e uma intensificação das culturas, sendo que grande 

parte do crescimento da produção de cereais como o arroz (Oryza sativa L.) e o trigo 

(Triticum aestivum L.) ocorreu na Ásia. Apesar disso, em torno de 793 milhões de 

pessoas no mundo ainda não possuem alimentos suficientes para conseguir ter uma 

vida saudável, ou seja, um pouco mais de uma em cada nove pessoas sofrem com a 

falta de alimentos (FAO, 2014). 

A desnutrição é o problema de saúde pública mais preocupante atualmente. 

Estima-se que cerca de 10% das crianças com até cinco anos sofram com a 

desnutrição em países em desenvolvimento (UNICEF, 2014). Pesquisas também 

mostram que dois milhões de pessoas ou mais sofrem com deficiências de vitaminas 

e minerais, como ferro e zinco, acarretando em problemas sérios para a saúde e a 

expectativa de vida (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). Desta forma, o foco 

agrícola está também sendo gradativamente direcionado para uma produção de 

alimentos com maior qualidade nutricional visando assegurar uma adequada fonte de 

nutrientes. 

O arroz é uma das espécies mais cultivadas e um dos cereais mais importantes 

do mundo, sendo consumido por mais da metade da população mundial. Possui 
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grande relevância econômica e social, caracterizando-se como integrante 

fundamental nas refeições das pessoas (SOSBAI, 2016). Em países em 

desenvolvimento cujas condições financeiras da maioria da população são precárias, 

o arroz acaba sendo a base alimentar. Nestes países, o arroz fornece cerca de 27% 

de energia e 3% de gordura na dieta da população, tais valores são considerados 

baixos quando o arroz é a principal ou única fonte alimentar.  

A qualidade nutricional dos alimentos, em especial a do arroz, é de extrema 

relevância, já que o mesmo é tido como uma pobre fonte de micronutrientes, 

principalmente ferro (Fe) e zinco (Zn), sendo grande parte removida no 

beneficiamento (BORRIL et al., 2014; FAO, 2004). O ideal para esse alimento seria 

cerca de 13μg g−1 de Fe e 28μg g−1 de Zn por grama de arroz (DASS et al., 2017; 

TRIJATMIKO et al., 2016). Uma alternativa para minimizar a deficiência de vitaminas 

e minerais é a biofortificação de alimentos. Neste sentido, o arroz é uma das espécies 

com maior potencial para biofortificação, visto que é o alimento básico para 

populações acometidas pela deficiência nutricional. 

A biofortificação visa o desenvolvimento de culturas agronomicamente 

superiores quanto ao teor de micronutrientes. Objetiva possibilitar uma estratégia 

eficaz e economicamente viável para reduzir os problemas causados pela desnutrição 

e outras patologias associadas com a deficiência de minerais e vitaminas. Através do 

melhoramento genético vegetal, de melhores práticas agronômicas de cultivo e 

também da biologia molecular moderna, se é capaz de buscar e desenvolver 

variedades de arroz com boa qualidade nutricional e, possibilitar o acesso sustentável 

e de baixo custo às populações (BOUIS; SALTZMAN, 2017; REIS et al., 2013). 

O nutriente Fe é indispensável à saúde humana e participa de inúmeros 

processos metabólicos, sendo a deficiência causada pela carência de Fe uma das 

mais graves, ocasiando milhões de mortes anualmente em todo o mundo. O Zn é outro 

mineral essencial na alimentação, atuando em vários sistemas biológicos. As 

deficiências por Zn acometem bilhões de pessoas e também causam muitas mortes 

(ZHANG et al., 2017). Estes elementos são alvos da biofortificação de alimentos com 

o propósito de reduzir a incidência de patologias ocasionadas pela deficiência destes 

minerais. 

Há uma necessidade crescente de criar e aplicar novas estratégias e ações que 

possibilitem a biofortificação de alimentos visando a redução da deficiência nutricional, 

que afeta grande parte da população mundial. Com isso, uma das formas de 
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biofortificação de arroz com Fe e Zn é o desenvolvimento de novas cultivares, com 

capacidade de acumular e internalizar no grão níveis elevados destes elementos. A 

internalização de minerais pode resultar em menores perdas durante o 

beneficiamento.  

Dessa forma, este estudo teve como objetivo a caracterização inicial de um 

conjunto de genótipos de arroz quanto aos teores de Fe e Zn em grãos. Este estudo 

fornecerá subsídio técnico-científico para iniciar um programa de melhoramento para 

biofortificação com Fe e Zn em arroz irrigado, permitindo selecionar os genótipos que 

serão incluídos no programa e dispor de informações para auxiliar no processo de 

seleção. Ressalta-se a importância de dar início a um programa de melhoramento 

para biofortificação com Fe e Zn, visto o impacto que a deficiência de nutrientes tem 

sobre a população nos países em desenvolvimento. É importante destacar ainda que, 

paralelamente, está sendo conduzido o mapeamento associativo para acúmulo de Fe 

e Zn, assim como a relação destes elementos com descritores morfológicos.  

 

Hipótese: 

Existe variabilidade genética no arroz para o acúmulo e a localização de Fe e 

de Zn nos grãos e há significativa associação entre diferentes caracteres morfológicos 

e o teor de Fe no cereal. 

 

Objetivo geral:  

Identificar genótipos de arroz com maior acúmulo de Fe e de Zn nos grãos e 

avaliar a relação entre caracteres morfológicos com o acúmulo de Fe. 

 

Objetivos específicos: 

i. Avaliar a concentração de Fe e de Zn em grãos de arroz de diferentes 

genótipos sob duas formas de beneficiamento. 

ii. Selecionar genótipos com maior acúmulo de Fe e de Zn em grãos. 

iii. Verificar o grau de associação entre caracteres morfológicos e o acúmulo 

de Fe em grãos de arroz. 

iv. Avaliar a viabilidade do uso da seleção indireta a partir de caracteres 

morfológicos para seleção de genótipos com maior acúmulo de Fe em 

grãos. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

O arroz e elementos essenciais (ferro e zinco) 

 

 

2.1 Origem do arroz 

 

A dieta do homem da antiguidade era constituida basicamente de frutos e 

raízes coletadas, além de proteína oriunda da caça. Sabe-se que por volta do período 

neolítico ocorreu o surgimento da agricultura, inicialmente com a cultura de alguns 

cereais – trigo (Triticum aestivum L.) e centeio (Secale cereale L.) (LEV-YADUN; 

GOPHER; ABBO, 2000). Em relação ao arroz (Oryza sativa L.), é também uma das 

mais antigas plantas cultivadas do mundo, porém é difícil determinar exatamente 

quando o homem começou o seu cultivo (HILBERT et al., 2017).  

É reconhecido que em torno de 3000 a.C., o arroz se propagou do sudoeste da 

Ásia e da Índia, até a China. Grãos de arroz antigos, de cerca de 3395 a 2000 a.C., 

foram encontrados neste último país e, acredita-se que em meados de 2800 a.C. era 

a planta sagrada do imperador chinês. Alguns povos orientais tem o arroz como um 

símbolo de fartura e o atribuem a uma alma a qual dedicavam honras e cerimonias 

(BARBIERI; STUMPF, 2008; CONAB, 2015). 

Ao decorrer da história, o arroz vem sendo um dos alimentos mais produzidos 

e consumidos no mundo inteiro. Ele tem um papel relevante, não somente na luta 

constante contra a fome, mas também na geração de renda e emprego para as 

pessoas (FAO, 2014; MONACO; SALI, 2018). 
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2.2 Genealogia e taxonomia da espécie Oryza sativa L. 

 

O arroz (Oryza sativa L.) pertence à divisão Magnoliophyta, classe Liliopsida, 

tribo Oryzeae, família Poaceae, subfamília Oryzoideae e ao gênero Oryza 

(WATANABE, 1997a). Ele foi nomeado em 1753 por Linnaeus (VAUGHAN; 

MORISHIMA; KADOWAKI, 2003). O gênero Oryza é composto por mais de 20 

espécies selvagens (NADIR et al., 2017; ZHANG et al., 2014). Destas apenas duas 

são cultivadas, a Oryza sativa L. que é o arroz cultivado asiático, e evoluído do 

selvagem Oryza rufipogon, e a Oryza glaberrima que foi originada no oeste da África, 

cujo ancestral é a espécie Oryza barthii (HILBERT et al., 2017; SARLA; SWAMY, 

2005). 

Este gênero contém sua espigueta conectada à ráquila e também uma única 

flor terminal fértil, contendo glumelas florais conhecidas como pálea e lema, seis 

estames florais, estigma bífido e duas glumelas estéreis localizadas na base da flor 

(PEREIRA, 2002). As principais características morfológicas incluem glumas estéreis 

rudimentares e folhas estreitas com nervuras lineares e bordos serrilhados. Também 

possuem espiguetas bissexuais (VAUGHAN; MORISHIMA; KADOWAKI, 2003). 

O arroz é tido também como uma espécie modelo para estudos genômicos, o 

que se deve, em grande parte, ao fato do seu genoma ser diploide e compacto, com 

cerca de 430 Mb (SRIVASTAVA et al., 2017). Em termos de ploidia, foram 

reconhecidas dez espécies de Oryza, incluindo seis diploides (2n = 24) e quatro 

tetraploides (2n = 48) (MATSUMOTO et al., 2005). A espécie Oryza sativa L. é diplóide 

com x = 12 cromossomos (2n = 2x = 24) (BARBIERI; STUMPF, 2008; HILBERT et al., 

2017). 

Entre as subespécies de Oryza sativa L. existentes, duas são as mais 

cultivadas, a indica e a japonica, que se diferenciam por uma série de características 

morfológicas, fisiológicas e genéticas (YU et al., 2013). Estas diferenças vêm sendo 

relatadas ao longo de muitos anos, sendo que na literatura chinesa há relatos de até 

100 anos a.C. (MATSUO; HOSHIKAWA, 1993). Características como formato do grão, 

cor da folha, comprimento do apículo, reação ao fenol, dentre outras, tem sido 

utilizadas para classificar o arroz (Oryza sativa L.) nas duas subespécies (GARRIS et 

al., 2005). 
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A estrutura do grão é uma das principais diferenças morfológicas existentes 

entre as subespécies, cujos grãos de genótipos índicos são caracterizados como 

longos, finos e acentuadamente planos, em contrapartida, grãos de genótipos 

japônicos são normalmente curtos, largos e transversalmente arredondados 

(WATANABE, 1997b). Todavia, com o intenso melhoramento e uso de hibridações, 

essas diferenças estão ficando menos acentuadas, sendo que há cultivares japônicas 

similares às índicas. 

   

2.3 Estrutura dos grãos de arroz 

 

Os grãos de arroz, como o de praticamente toda gramínea, são compostos por 

uma cariopse e pela casca, que faz a proteção. A lema e a pálea (folhas modificadas) 

junto com as glumas estéreis e estruturas associadas, formam a casca, e o grão sem 

casca denomina-se cariopse. Essa última está ligada à ráquila, e depois da maturação 

há a formação de uma zona de abscisão, na qual ao longo do processo de descasque 

do arroz acontece a soltura da cariopse (Figura 1) (CONAB, 2015; NEDEL et al., 

2004).  

 A cariopse por sua vez é composta por várias camadas, sendo as mais 

externas o pericarpo, o tegme e a camada de aleurona. O pericarpo é composto por 

proteínas, vitaminas e minerais, ele é responsável pela cor característica do grão do 

arroz do tipo integral. Seguido do tegme/tegumento (parte fina) e da aleurona, com 

função de armazenamento (JULIANO; BECHTEL, 1985; NEDEL et al., 2004). 

O endosperma é o principal tecido de reserva da semente, representa cerca de 

89-94% do arroz integral e é composto principalmente de fontes ricas de amido, 

proteínas e lipídeos. O embrião/gérmen é rico em lipídeos e proteínas, e está 

localizado no lado ventral na base da cariopse (SINGH et al., 2016). Durante o 

beneficiamento diferentes partes do grão são retiradas variando conforme o tipo de 

arroz produzido. 
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Figura 1 - Corte longitudinal de um grão de arroz. 
Fonte: Adaptado de ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, INC, 2009; MCLEAN et al., 2002; PASCUAL, 
2010. 

 

2.4 Beneficiamento do arroz 

 

Arroz beneficiado é aquele que está maduro e passa pelo processo de 

beneficiamento, o qual necessariamente tem de estar ao menos sem a casca. Esse 

processo origina diferentes tipos de arroz, polido, o integral e o parboilizado (CONAB, 

2015). 

 Quando se remove somente a casca do grão durante o beneficiamento, têm-

se o arroz do tipo integral, no qual o embrião e as camadas da cariopse se mantêm 

intactas. O arroz integral contém maiores teores de vitaminas e minerais, mas a 

presença de ácido fítico acarreta em uma baixa disponibilidade dos mesmos (CONAB, 

2015; PINHEIRO et al., 2014; SHARIF et al., 2014).  

O ácido fítico (mioinositol hexafosfato, IP6) constitui-se em uma forma de 

armazenamento de fósforo (P), podendo ser encontrado na forma de fitato, ligado a 

cátions como o magnésio (Mg), cálcio (Ca), potássio (K), ferro (Fe) e zinco (Zn). As 

camadas mais externas do grão (principalmente a camada de aleurona) contêm 

maiores teores de fitato, sendo grande parte deste perdido com o processo de 

polimento do arroz. O ácido fítico têm sido considerado como prejudicial já que 

influencia negativamente na absorção de vários minerais, podendo ocasionar 

deficiências. Contudo, pesquisas têm relatado que esse composto pode ser benéfico 
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para a saúde em função da sua capacidade de quelar o mineral Fe, o qual participa 

de reações oxidantes, além de, estar sendo relacionado com a redução de diversos 

tipos de câncer, diminuição do conteúdo de lipídios e também no controle da glicose 

no sangue (WALTER; MARCHEZAN, AVILA, 2008; SHARIF et al., 2014).  

Após o descasque, se o arroz passar pelo processo de polimento, que é a 

retirada do pericarpo, tegme, camada da aleurona e embrião, tem-se o arroz polido. 

Este possui uma maior vida útil de prateleira, sabor e textura diferenciados, 

geralmente é a preferência dos consumidores brasileiros, porém possui um menor 

teor de nutrientes. Já o arroz do tipo parboilizado, é um processo hidrotérmico do arroz 

com casca, seguindo pela secagem, podendo ser consumido na forma polida ou 

integral (CONAB, 2015; PINHEIRO et al., 2014).  

 A composição nutricional do arroz oscila principalmente conforme o tipo de 

beneficiamento, formas de manejo e o genótipo utilizado. Além disso, ocorre variação 

de acordo com as diferentes partes do grão, geralmente as camadas mais externas 

são ricas em micronutrientes e as mais internas em amido, o que explica um pouco 

da variação nutricional existente entre os tipos de arroz consumidos (WALTER; 

MARCHEZAN; AVILA, 2008). Então, em função da sua grande participação na 

alimentação da população mundial, a concentração de micronutrientes no arroz, 

influencia diretamente na saúde humana. 

 

2.5 O nutriente ferro (Fe) 

 

O Fe ocupa a quarta posição em abundância entre os elementos da crosta 

terrestre e é essencial para todos os seres vivos. É encontrado geralmente como íon 

ferroso – Fe (II), cuja forma é absorvida pelas plantas por possuir maior solubilidade, 

e também, como Fe em uma forma pouco solúvel e menos absorvida, ou seja, como 

íon férrico – Fe (III) (ABBASPOUR; HURRELL; KELISHADI, 2014; HORI et al., 2015). 

Em solos irrigados prevalecem condições anaeróbicas e acidez, ocorre o processo de 

redução do Fe da forma de íon férrico para íon ferroso, possibilitando uma maior 

abundância deste elemento. Em contrapartida, em solos de sequeiro ocorre a 

oxidação do Fe provocando uma maior insolubilidade (FREI et al., 2016; 

MORRISSEY; GUERINOT, 2009).   
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Em plantas o Fe participa ativamente de diferentes processos, destacando-se 

a respiração e a fotossíntese, a produção de hormônios e até mesmo na complexa 

síntese de DNA na célula, sendo essencial para o pleno desenvolvimento vegetal. 

Porém, em excesso, este mineral pode causar fitotoxidez, neste caso, a elevada 

quantidade de Fe ocasiona problemas permanentes, desencadeando a geração de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) (BRIAT; LOBREAUX, 1997; KOBAYASHI; 

NISHIZAWA, 2012; WU et al., 2014). Neste sentido, tanto o excesso quanto a 

deficiência de Fe podem ocasionar estresse nas plantas (CONNOLLY; GUERINOT, 

2002). 

A deficiência de Fe leva ao desenvolvimento de sintomas típicos, como perda 

da pigmentação em folhas, modificações na arquitetura das raízes e redução do 

potencial produtivo (KOBAYASHI; NISHIZAWA, 2014; MORRISSEY; GUERINOT, 

2009). Já a toxidez se deve principalmente ao aumento exagerado na absorção, 

resultando na alocação de Fe em regiões teciduais com consequente escurecimento 

foliar, ou ainda, devido a intensa concentração deste nas raízes, impossibilitando o 

aproveitamento e metabolismo de nutrientes (BECKER; ASCH, 2005; FREI et al., 

2016; MONGON et al., 2014; SAHRAWAT 2004; ZHANG et al., 2014).  

Diferentes mecanismos são utilizados pelas plantas para prevenir a deficiência 

causada pelo Fe. Elas desenvolveram duas estratégias para conseguir absorver 

eficientemente o Fe disponível. A Estratégia I/Estratégia de Redução, que é usada 

pela maioria das famílias de plantas, e a Estratégia II/Estratégia de Quelação, utilizada 

pelos indivíduos da família Poaceae. O arroz consegue conciliar as duas estratégias, 

absorvendo o Fe (II) pela rizosfera e o complexo Fe (III) - ácido mugineico (ISHIMARU 

et al., 2006; KOBAYASHI; NISHIZAWA, 2014; FINATTO et al., 2015; 

RICACHENEVSKY; SPEROTTO, 2014; ZHANG et al., 2012; YANG et al., 2013). Após 

ser absorvido pelas raízes o Fe é translocado via simplasto, xilema e floema para as 

folhas e órgãos de armazenamento (KIM; GUERINOT, 2007).  

Quanto a fitotoxidade, pelo excesso de Fe, as plantas de arroz também 

desenvolveram formas de enfrentar esta condição, classificadas em estratégias de 

exclusão e inclusão. Ele pode ser oxidado e precipitado nas raízes, sendo esta 

estratégia denominada de mecanismo Tipo I; ou absorvido e alocado internamente na 

ferritina (Tipo II). O arroz pode ainda utilizar o mecanismo do Tipo III, que consiste no 

processo de absorção e tolerância das ROS formadas (ENGEL; ASCH; BECKER, 
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2012; WU et al., 2014). O Fe (II) pode ser excluído também pela via simplástica ou ser 

imobilizado em folhas inativas (BECKER; ASCH, 2005). 

O Fe pode ser compartimentalizado dentro da célula em plastídios e 

mitocôndrias. Este processo é mediado pela proteína ferritina com o intuito de manter 

o equilíbrio da célula evitando danos, normalmente em condições excessivas de Fe, 

além de suprir a necessidade deste na síntese de proteínas. Este elemento pode 

também estar presente no vacúolo celular ou integrado a proteínas (DUY et al., 2011; 

GOLLHOFER et al., 2014; GOTO et al., 1999; VIGANI et al., 2013). A proteína ferritina 

possui a capacidade de armazenar o Fe em porcentagens pequenas quando 

comparada ao vacúolo. O acúmulo de Fe que ocorre no vacúolo é realizado com o 

auxílio de proteínas da família VIT (Vacuolar Iron Transporter) e também pela proteína 

FPN (ferroportina) (GOLLHOFER et al., 2014; MORRISSEY; GUERINOT, 2009; 

ZHANG et al., 2012).  

Vários países que cultivam arroz de forma irrigada sofrem com complicações 

decorrentes da fitotoxidez ocasionada pelo excesso de Fe. Contudo, há pouco 

acúmulo deste elemento em partes importantes da planta, como no interior dos grãos. 

Este elemento está presente em maiores quantidades nas camadas mais externas, 

como na casca, aleurona e embrião, sendo grande parte perdida com o 

beneficiamento. Além disso, pode ocorrer a indisponibilidade do Fe devido à formação 

de um complexo formado com o ácido fítico (LOMBI et al., 2009; PROM-U-THAI et al., 

2008; SPEROTTO et al., 2012; SHAHID et al., 2014). 

O consumo de nutrientes é indispensável para a saúde humana, sendo que a 

ingestão média necessária de Fe varia entre 8 a18mg dia-1, oscilando de acordo com 

características como gênero, faixa etária e peso. Para homens é recomendado 7mg 

dia-1, enquanto que para mulheres recomenda-se 11mg dia-1, porém, no caso de 

mulheres gestantes o recomendado é cerca de 30mg dia-1, aproximadamente. 

(VASCONCELOS; GRUISSEM; BHULLAR, 2017; YADAV et al., 2017). Grãos de 

arroz polidos de cultivares populares contém aproximadamente 2mg kg-1 a 11mg kg-1 

de Fe (LAENOI et al., 2015; TRIJATMIKO et al., 2016). Diante disso, o arroz acaba 

contribuindo de forma ineficiente para uma alimentação saudável, já que a quantidade 

de Fe presente em seus grãos normalmente não supre a necessidade humana. 

A deficiência deste elemento causa sérios danos à saúde humana, dentre elas 

pode-se destacar a anemia. Aproximadamente dois bilhões de pessoas são 

acometidas por essa doença em todo o mundo e mais da metade dos casos de anemia 
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são decorrentes da deficiência de Fe. Países em desenvolvimento são os mais 

atingidos pela anemia por deficiência de Fe (IDA – do inglês Iron Deficiency Anemy), 

sendo ela considerada um problema de saúde pública. Esta prejudica o sistema 

imunológico e cognitivo, costumando acometer crianças, mulheres jovens e gestantes 

(FREI et al., 2016; MORETTI et al., 2006; VISSER; HERSELMAMN, 2013; 

VASCONCELOS; GRUISSEM; BHULLAR, 2017). 

A IDA é responsável por um alto índice de mortalidade todos os anos (AUNG 

et al., 2013) e, estratégias como a biofortificação buscam amenizar essa situação. O 

arroz é um alimento básico, cultivado em solos com elevada quantidade de Fe, está 

presente na dieta da maioria da população mundial e, possui estudos moleculares 

quanto aos mecanismos e vias de absorção e alocação deste elemento. Diante disso, 

torna-se um excelente candidato no processo de biofortificação visando teores 

elevados de Fe em grãos (BECKER; ASCH, 2005; MASUDA et al., 2012; 

VASCONCELOS; GRUISSEM; BHULLAR, 2017). 

 A biofortificação visa o desenvolvimento de alimentos superiores quanto ao teor 

de nutrientes. Objetiva possibilitar uma estratégia eficaz e economicamente viável 

para reduzir os problemas causados pela desnutrição e outras patologias associadas 

com a deficiência de minerais e vitaminas. A biofortificação pode ser obtida através 

do melhoramento genético vegetal associado às técnicas modernas de biologia 

molecular e da utilização de melhores práticas agronômicas de cultivo (fertilização do 

solo com minerais) (BOUIS; SALTZMAN, 2017; REIS et al., 2013). Estratégias como 

o aumento da fertilização do solo com minerais com o intuito de elevar a concentração 

nos grãos, não podem ser aplicadas ao Fe, já que ele é insolúvel no solo (BOUIS; 

SALTZMAN, 2017; SPEROTTO et al., 2012; REIS et al., 2013; ZIELIŃSKA-

DAWIDZIAK, 2015). Assim, a utilização do melhoramento genético para 

desenvolvimento de novos genótipos é a estratégia mais interessante. 

A transgenia é uma das ferramentas já utilizadas para o processo de 

biofortificação de Fe em arroz. Diferentes estratégias de transformação foram 

desenvolvidas, incluindo a inserção de genes como a Nicotianamine synthase (NAS) 

e Dioxigenase (IDS3) (síntese de ácido mugineico) e Ferritina (LEE; AN, 2009; 

JOHNSON et al., 2011; MASUDA et al., 2008, 2009, 2013; VASCONCELOS; 

GRUISSEM; BHULLAR, 2017). Também foram estudadas a superexpressão de 

genes reguladores do transporte de Fe - OsIRT1 e OsITR2 - Iron transporter (LEE; 

AN, 2009; OGO et al., 2011). Além de outas estratégias como o silenciamento gênico 
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dos genes OsVIT2 – Vacuolar Iron Transporter (BASHIR et al., 2013) e IPK1 - Inositol 

1,3,4,5,6-Pentakisphosphate Gen 2-Kinase (ALI et al., 2013) e a inserção do gene 

Yellow Stripe-Like2 (OsYSL2) (ISHIMARU et al., 2010). Têm-se buscado também, 

aumentar a atuação da enzima fitase e diminuir a presença de inibidores do Fe 

(KUWANO et al., 2009; LUCCA et al., 2001; RABOY, 2000). Estes estudos com 

transgenia apresentam bons resultados, mas com pouco impacto em relação ao 

aumento efetivo do teor de Fe no grão, já que o polimento resultou em grandes perdas 

deste elemento (AUNG et al., 2013). Neste sentido, torna-se cada vez mais necessário 

o desenvolvimento de novas ferramentas/técnicas/estratégias na tentativa de 

amenizar as perdas ocasionadas pelo beneficiamento. 

Estratégias como a seleção de genótipos com maiores concentrações de Fe 

em grãos polidos e seus posteriores cruzamentos, pode ser uma maneira interessante 

e eficaz para o aumento do acúmulo de Fe no interior dos grãos. Já que, há relatos 

de que ocorre uma remobilização do Fe da folha bandeira para o grão, pois 

constataram que a concentração de Fe na folha de determinado genótipo diminuiu 

durante seu ciclo reprodutivo e o mesmo apresentou maior acúmulo no grão, enquanto 

a de outro genótipo permaneceu alta na folha e baixa no grão. Isto indica que a 

remobilização do Fe pode ser utilizada no processo de biofortificação, através do 

aumento dessa translocação e a seleção de genótipos superiores quanto ao acúmulo 

de Fe no grão (SPEROTTO et al., 2010; ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK, 2015). A utilização 

dos recursos genéticos disponíveis em Bancos de Germoplasma pode ser um 

excelente ponto de partida neste processo de biofortificação, através da identificação 

de genótipos superiores em relação a internalização do Fe no grão.  

Sabe-se que há uma enorme perda de vitaminas e minerais durante o 

beneficiamento e consequente polimento, restando apenas cerca de 20% do total de 

Fe em grãos de arroz polido. Isso, somado a estreita variabilidade do conteúdo deste 

elemento em grãos de genótipos cultivados e a interação do genótipo com o ambiente, 

dificulta o processo de biofortificação via melhoramento genético (BRINCH-

PEDERSEN et al, 2007; GRAHAM et al., 1999; SHAO et al., 2018).  

Contudo, pesquisas como as do IRRI (International Rice Research Institute), 

que resultaram no desenvolvimento de um genótipo (IR68144) com maior 

concentração de Fe, assim como outros estudos que verificaram a existência de 

variabilidade genética para o acúmulo de Fe no grão (GREGORIO et al., 2000; 

MULUALEM, 2015) sugerem a possibilidade da obtenção de genótipos de arroz 
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biofortificado com Fe, através do melhoramento de plantas auxiliado pela engenharia 

genética. 

Além do Fe, existem inúmeros outros elementos essenciais, como o Zn, que 

devem estar presentes nos grãos de arroz para que estes possam fornecer um 

adequado valor nutricional. 

 

2.6 O nutriente zinco (Zn) 

 

O Zn é o 24º elemento mais abundante no planeta Terra, e é essencial para as 

plantas, animais e seres humanos. Nas plantas, ele atua em inúmeras atividades 

metabólicas, como na síntese e estabilização de proteínas, metabolismo de lipídeos, 

carboidratos, ácidos nucléicos, desempenhando um papel catalítico e de ativação; e 

sua participação se estende também para o desenvolvimento das sementes 

(BONAVENTURA et al., 2015; HÄNSCH; MENDEL, 2009; PAHLSSON, 1989).  

Grande parte das enzimas envolvidas na captação, transporte e acúmulo do Zn 

e fatores de transcrição estão ligados a regulação e a transcrição do DNA e 

processamento e tradução do RNA (HÄNSCH; MENDEL, 2009). A deficiência de Zn 

ocasiona problemas no desenvolvimento das plantas, alterando seu metabolismo e 

retardando seu crescimento, resultando em atraso na maturação (PAHLSSON, 1989). 

Sua falta prejudica a fotossíntese e interfere indiretamente na fixação de CO2 em 

plantas C4 e no ciclo de Calvin  (JELAKOVIC et al., 2003). 

O elemento Zn geralmente é absorvido na forma de Zn2+ ou como complexos 

quelados e, são as raízes a principal via no arroz. Porém, estas são diretamente 

influenciadas por fitoesteróis, pela oxidação da rizosfera e também pela formação de 

placas de Fe. Várias culturas sofrem com a deficiência de Zn, mas o arroz é a mais 

frequentemente afetada, isto ocorre em sistemas de cultivo irrigado e em sequeiro. 

Grande parte da absorção de Zn é realizada através do processo de difusão, já que 

este elemento possui pouca mobilidade no solo. A baixa disponibilidade de água no 

cultivo de sequeiro pode levar a uma menor entrada de Zn para as raízes e um 

aumento do potencial redox do solo (FAROOQ et al., 2018; IMPA; JOHNSON-

BEEBOUT, 2012).  
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Em função de grande parte da produção de arroz ser cultivada de forma 

irrigada, há particularidades quanto ao processo de absorção de Zn. Alguns 

mecanismos de captação e mobilização deste elemento são exclusivos do arroz, e 

esta espécie possui um xilema ininterrupto e consequentemente a entrada de Zn 

ocorre de forma direta via epiderme nucelar do mesmo. E, a associação com 

micorrizas, comum em outras culturas, não é muito eficiente para o aumento de Zn no 

arroz irrigado, já que estes fungos não sobrevivem em locais anaeróbicos (FAROOQ 

et al., 2018; STOMPH; JIANG; STRUIK, 2009; SYLVIA; WILLIAMS, 1992). 

Já em grandes quantidades, o Zn pode tornar-se tóxico para a planta, solos 

podem conter naturalmente um excesso de Zn ou podem ser decorrentes do manejo 

inadequado feito pelo homem. Normalmente os sintomas da fitotoxicidade se 

assemelham aos da deficiência em plantas, cujo crescimento da parte aérea e raízes 

são afetados negativamente, a parte aérea torna-se descorada diminuindo a taxa 

fotossintética e as raízes possuem excesso de lignina. A quantidade de carboidratos 

também é afetada, desencadeando um aumento no acúmulo de amido e açúcares na 

parte aérea e diminuição da condução deste para aquelas outras partes da planta em 

desenvolvimento (IMPA; JOHNSON-BEEBOUT, 2012; PAHLSSON, 1989).  

Para os seres humanos, o Zn possui propriedades antagônicas, atuando de 

forma ácida e alcalina, sendo necessário uma ingestão de 15 a 20mg dia-1 deste 

elemento, mais especificamente cerca de 10mg dia-1 para crianças pequenas, 12 e 

15mg dia-1 para mulheres e homens respectivamente e, 15mg dia-1 para grávidas. 

Alguns elementos como o Zn convertem moléculas biológicas em produtos finais, 

possuindo relação com o desenvolvimento normal dos fetos durante a gestação e o 

crescimento infantil e juvenil saudáveis (PRASHANTH et al., 2015; FRAGA, 2005, 

WELCH, 2001).  

A concentração média deste elemento no corpo de uma pessoa adulta é de 2 

a 3 gramas, sendo grande parte dele presente dentro das células (essa quantidade 

intracelular é mantida baixa de forma homeostática) e, uma quantidade ínfima no 

plasma. Essa última diminui durante a gravidez, e também durante a utilização de 

medicamentos como contraceptivos orais, durante hemorragias, desidratação e 

outros processos infecciosos. O Zn exerce funções nos tecidos e participa de 

diferentes processos celulares como a proliferação, diferenciação, apoptose e 

metabolismo da célula, estando associado e sendo dependente de muitas outras 



29 
 

enzimas e proteínas (BECKER et al., 2004; BONAVENTURA et al., 2015; FAVIER et 

al., 1993; PRASHANTH et al., 2015).  

O grande problema é a insuficiência de Zn nos alimentos, e consequentemente 

a falta dele no organismo, já que aproximadamente um terço das pessoas no mundo 

sofrem devido à baixa ingestão do mesmo (MYERS et al., 2015). Grande parte do Zn 

é encontrado no tecido muscular e esquelético, e a deficiência deste elemento está 

diretamente associada com o crescimento atrofiado de crianças, comprometendo 

seus desenvolvimentos intelectuais e físicos (PIPPAL; JAIN; JAIN, 2017; WESSELLS; 

BROWN, 2012).  

O Zn é encontrado em diversos alimentos como carne vermelha, carne de 

frango, algumas leguminosas, frutos do mar, grãos, dentre outros. A carência de Zn 

está diretamente ligada à desnutrição em seres humanos, afetando sériamente a 

imunidade das pessoas, sendo que a falta deste elemento também contribui para o 

aumento dos altos índices de mortalidade e morbidade em crianças (FAROOQ et al., 

2018; FRAGA, 2005). Essa insuficiência é precursora de diferentes doenças e torna o 

indivíduo suscetível, estando ligada ao câncer, ao aumento do número de recém 

nascidos mortos, à perdas de memória, problemas de pele e artrite reumatóide, além 

de infertilidade masculina e pneumonia infantil (BONAVENTURA et al., 2015; PIPPAL; 

JAIN; JAIN, 2017).  

Estes efeitos geralmente são mais evidentes em países em desenvolvimento, 

onde as pessoas consomem basicamente cereais e não possuem condições de 

manter uma dieta alimentar variada e nutritiva. A deficiência de Zn normalmente 

aparece ao mesmo tempo nas pessoas, em animais e nas principais culturas, pelo 

fato do solo apresentar pouca concentração de Zn, sendo interessante que pesquisas 

com o foco de aumentar a disponibilidade deste micronutriente levem em 

consideração a relação solo-planta como essencial (LEHMANN et al., 2014). 

A biofortificação como se sabe, é uma estratégia que objetiva aumentar a 

quantidade de minerais e vitaminas nos alimentos consumidos pelas pessoas. Para 

isso, é importante compreender de que forma ocorre a absorção e alocação dos 

micronutrientes nos grãos. Genótipos de arroz que conseguem utilizar o Zn que está 

disponível de maneira efetiva, são influenciados pela relação entre raiz e parte aérea 

no transporte via xilema, além do complexo bioquímico e processos subcelulares 

envolvidos (IMPA; JOHNSON-BEEBOUT, 2012; WHITE; BROADLEY, 2005). 



30 
 

O processo de alocação de Zn nos grãos de arroz, pode acontecer durante o 

período de enchimento dos grãos através da absorção desse elemento pela raiz e/ou 

também por meio da realocação do Zn a partir de outros tecidos. Em contrapartida ao 

que ocorre na cultura do trigo, há uma maior continuidade no xilema de arroz, sendo 

que o Zn transportado através desse demonstra ser significativamente de maior valor 

para o acúmulo no grão, do que o conduzido das folhas via floema (STOMPH; JIANG; 

STRUIK, 2009). Grãos de arroz polido costumam, devido à remoção da camada de 

aleurona, variar a concentração de Zn entre 10 a 40mg kg-1 (LAENOI et al., 2015). 

Inúmeros fatores têm contribuído para a baixa concentração de Zn em arroz, 

dentre eles estão o aumento da produtividade, a utilização de cultivares modernas e 

o uso de fertilizantes pobres em Zn. Além disso, a grande maioria do arroz produzido 

e consumido é cultivado em condições inundadas, onde geralmente tem-se um pH 

elevado, aumento no conteúdo de fósforo, sais e bicarbonato, o que leva também a 

uma consequente redução da disponibilidade de Zn no solo (SHARMA et al., 2013). 

Em resumo, o acúmulo de Zn passa por três obstáculos, primeiro a etapa de absorção 

de Zn do solo pelas raízes, depois o transporte deste para a parte aérea da planta e 

por fim a transferência do Zn para os grãos de arroz (SWAMY et al., 2016). 

Diferentes estratégias estão sendo desenvolvidas visando aprimorar a cultura 

do arroz nutricionalmente. O melhoramento genético é uma ferramenta que busca 

justamente aperfeiçoar as culturas, em quesitos como rendimento, resistência, 

produtividade e mais recentemente também quanto a qualidade nutricional dos grãos. 

 

2.7    O melhoramento genético do arroz e a qualidade nutricional 

 

A alimentação humana está praticamente condicionada as plantas, delas são 

derivados inúmeros produtos e originados diversos alimentos. Em função dessa 

grande importância, o homem tem dedicado tempo e desenvolvido diferentes 

estratégias para tornar essas plantas mais adaptadas ao seu uso e ao seu cotidiano. 

Nos últimos tempos, principalmente devido aos progressos na área da genética, essa 

capacidade/habilidade do ser humano em ‘'ajustar’’ as plantas de acordo com suas 

necessidades, tornou-se uma ciência intitulada melhoramento de plantas. O 

progressivo aumento da produção agrícola tem sido alcançado, em grande parte, 

graças ao melhoramento genético em resposta ao progressivo aumento da demanda 

por alimentos (ALLARD, 1971). 
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O melhoramento genético clássico foi o grande responsável pelo aumento da 

produtividade das culturas, principalmente através de alterações na arquitetura das 

plantas. Ele vem auxiliando na elevação da produção de alimentos, já que, nas últimas 

décadas este era o grande intuito. Isto viabilizou um aumento de praticamente o dobro 

na produção de arroz no fim da década de 70 (MAGALHÃES JÚNIOR et al., 2003).  

A engenharia genética e a biotecnologia são áreas que estão complementando 

o processo de melhoramento genético do arroz, através do uso associado de 

diferentes ferramentas e técnicas moleculares, o que acaba agilizando todo o 

processo de seleção e o desenvolvimento de cultivares. Essas técnicas começaram a 

ser aplicadas em meados de 1980 e atualmente tornam-se aliadas essenciais na 

agricultura moderna (PRADO et al., 2014). 

 Apesar da crescente expansão da produtividade agrícola do arroz, bilhões de 

pessoas no mundo, cuja dieta é baseada neste alimento, ainda sofrem com a 

desnutrição e seus efeitos decorrentes. Diante disso, rumos como a biofortificação do 

arroz polido, que é o tipo mais consumido, têm ganhado cada vez mais espaço, 

possibilitando um meio de amenizar estes problemas (MASUDA; AUNG; NISHIZAWA, 

2013). Ela se vale de ferramentas como o melhoramento genético clássico, que 

permite o incremento de nutrientes essenciais através do desenvolvimento de 

cultivares superiores (BOUIS; SALTZMAN, 2017). 

 Iniciativas com esse objetivo vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos. 

Cientistas do Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)  

pensaram na possibilidade de utilizar a biofortificação na tentativa de mitigar a 

carência de nutrientes, o que deu origem a instituição de pesquisa HarvestPlus. Essa 

é uma aliança entre instituições internacionais de pesquisa e entidades executoras, 

cuja missão é melhorar e tornar acessível alimentos que possibilitem uma adequada 

nutrição para as pessoas. A HarvestPlus desenvolve cultivares de culturas básicas 

que fornecem maiores quantidades de vitamina A, Fe ou Zn, que são os três nutrientes 

essenciais mais importantes identificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(BOUIS; SALTZMAN, 2017; PFEIFFER; MCCLAFFERTY, 2007; VASCONCELOS; 

GRUISSEM; BHULLAR, 2017). 

 O HarvestPlus trabalha com biofortificação através da utilização do cultivo e 

melhoramento convencional para melhorar as culturas, além de outras medidas 

nutricionais, sendo esse processo conduzido de maneira rentável e sustentável. A 
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Instituição pretende disponibilizar alimentos biofortificados para cerca de um bilhão de 

pessoas nas próximas duas décadas  (BOUIS; SALTZMAN, 2017).  

No Brasil, o programa BIOFORT, uma rede de projetos de biofortificação de 

alimentos, coordenada pela Embrapa, realizada em parceria com o HarvestPlus, tem 

alcançado significativos progressos. Também, o programa AgroSalud (Guatemala) 

com coordenação do International Center for Tropical Agriculture (CIAT) e vinculado 

ao HarvestPlus, integrou os países da América Latina e Caribe, África e Sudeste 

Asiático, permitindo que o arroz e a batata doce fossem introduzidos no processo de 

biofortificação no Brasil (NUTTI, 2011). 

Pesquisas visando a melhoria da qualidade nutricional devem ser cada vez 

mais incentivadas e desenvolvidas, pois o aperfeiçoamento de alimentos como o arroz 

biofortificado através do melhoramento genético, renderá uma significativa melhora 

na dieta alimentar e consequentemente na saúde e perspectiva de vida das pessoas. 

Deste modo, a criação de novos programas de melhoramento para biofortificação de 

arroz é necessária.
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3 Capítulo I 

 

 Quantificação dos micronutrientes ferro e zinco nos grãos de diferentes 

genótipos de arroz  

 

 

3.1 Introdução  

 

A desnutrição por carência de nutrientes afeta bilhões de pessoas no mundo, 

principalmente em países em desenvolvimento e em populações pobres, 

desencadeando inúmeros problemas a saúde e bem-estar (BILALI et al., 2017). Isso 

ocorre devido a base alimentar dessas populações ser composta por cereais básicos 

com baixo valor nutricional (XU et al., 2015).  

As deficiências nutricionais mais predominantes atualmente são por ferro (Fe) 

e zinco (Zn), cujo nível de gravidade se estende de leve a moderado (PINSON et al., 

2015). Suas baixas ingestões podem ocasionar inúmeros problemas, como o 

desenvolvimento de anemia ferropriva no caso do Fe, e infecções respiratórias, 

índices de diarreia, agravamento do quadro sintomático da malária e complicações na 

gestação para a deficiência de Zn (RIOS et al., 2009). 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais produzidos e consumidos, 

qualificando-se como o principal alimento para mais da metade da população mundial 

e base das suas dietas alimentares (FERREIRA et al., 2017). As cultivares de arroz 

mais consumidas e produzidas hoje mantém pouca quantidade de micronutrientes no 

grão, tornando-se ineficientes na contribuição de minerais como o Fe e o Zn 

(NAKANDALAGE et al., 2016).  
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Este cereal torna-se então, um ótimo alvo no processo de biofortificação com 

Fe e Zn visando aumentar os teores destes elementos e amenizar as deficiências 

causadas (MASUDA; AUNG; NISHIZAWA, 2013). A biofortificação do arroz, 

juntamente com outras intervenções existentes, proporciona um ambiente mais 

eficiente e sustentável (BOUIS; SALTZMAN, 2017). A procura e o desenvolvimento 

de cultivares novas através do melhoramento convencional e também da engenharia 

genética são ferramentas que podem ser utilizadas neste processo (ZIELIŃSKA-

DAWIDZIAK, 2015).  

Muitos aspectos podem influenciar nos valores nutricionais do arroz, como o 

manejo e estado do solo, a cultivar e principalmente, o tipo de beneficiamento  

industrial pelo qual o grão é submetido (PINHEIRO et al., 2014). O conteúdo de Fe e 

Zn acumulado nos grãos, é perdido em sua grande maioria com o processo de 

industrialização do arroz (BRINCH-PEDERSEN et al., 2007).  

No arroz polido, visando uma maior atratividade aos consumidores, são 

retiradas todas as camadas externas do grão tornando-o menos nutritivo. No tipo 

integral somente a casca é retirada e devido a isso ele apresenta teor de nutrientes 

um pouco maior, porém possui curta vida de prateleira. Já no arroz parboilizado ocorre 

a internalização dos minerais durante seu beneficiamento e consequente manutenção 

destes, pois ele é cozido parcialmente com a casca (PINHEIRO et al., 2014; SOUZA 

et al., 2015). No entanto, estes teores ainda não são suficientes para uma dieta 

fundamentada em cereais básicos como o arroz. 

O HarvestPlus, um programa de arroz biofortificado propôs como objetivo, uma 

média de cerca de 13μg g−1 de Fe e 28μg g−1 de Zn por grama de arroz, representando 

30% da média diária necessária para a alimentação humana (DASS et al., 2017; 

TRIJATMIKO et al., 2016). Estes valores, foram recomendados por nutricionistas para 

alcançar o potencial impacto biológico em mulheres adultas e crianças.  

Uma das alternativas para melhorar substancialmente a quantidade e a 

permanência de Fe e Zn nos grãos de arroz após o beneficiamento, é o 

desenvolvimento de cultivares com maior acúmulo destes elementos nos grãos, e 

além disso, que estes estejam localizados na região mais interna do grão. Para esse 

fim, é necessária a identificação de genótipos superiores para as características de 

interesse, os quais serão utilizados em cruzamentos direcionados (SALTZMAN et al., 

2013). Diante do exposto este trabalho teve por objetivo quantificar os teores de Fe e 
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de Zn em 95 genótipos de arroz, assim como identificar indivíduos superiores para 

serem utilizados em cruzamentos futuros visando a obtenção cultivares biofortificadas 

com estes minerais. 

 
3.2 Material e métodos 

3.2.1 Material vegetal 
 

Foram avaliados 95 genótipos de arroz (Oryza sativa L.) das subespécies 

indica e japonica, na safra 2016/2017 na Estação Experimental Terras Baixas da 

Embrapa Clima Temperado, no município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, 

Brasil. Os genótipos foram escolhidos buscando-se uma maior variabilidade genética, 

sendo estes desenvolvidos por diferentes instituições (Apêndice A). O experimento foi 

conduzido sob delineamento de blocos casualizados, com três repetições, sendo cada 

parcela constituída por uma fileira de 1m de comprimento com espaçamento de 0,20m 

entre linhas, a qual constituía um genótipo.  

A densidade de semeadura utilizada foi de 45 sementes por linha por metro 

linear, com plantio manual. A adubação de base foi de 300kg ha-1 de NPK (fórmula 

05-20-20). Posteriormente, aplicou-se em cobertura 90kg ha-1 de nitrogênio, na forma 

de uréia, aplicado 50% da dose no estádio V4 (início do perfilhamento) e o restante 

no estádio R1 (diferenciação do primórdio floral). O sistema de irrigação adotado foi 

por inundação permanente. Todos os manejos foram feitos de acordo com as 

recomendações técnicas para a cultura (SOSBAI, 2016). A colheita foi realizada em 

R8, sendo feita de forma manual, evitando possíveis misturas indesejadas entre os 

genótipos. A escala fenológica utilizada foi a de Counce; Keisling, Mitchell (2000). 

 

3.2.2 Preparo e digestão das amostras para quantificação de Fe e de Zn 

 

 Após a secagem, os grãos passaram por beneficiamento em um mini engenho 

de provas (SUZUKI, modelo S21, MT) para o descascamento e o processo de 

polimento. As amostras de cada genótipo foram divididas em duas partes, sendo que 

uma parte dos grãos foi apenas descascada e outra parte foi descascada e polida 

durante dois minutos. Posteriormente, todas as amostras foram moídas (MARCONI, 

modelo MA020, Piracicaba/SP).  
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O preparo das amostras para quantificação de Fe e de Zn foi realizada de 

acordo com Batista et al. (2014). Antes da digestão, pesou-se tubos cônicos de 15mL 

de base inferior (Falcon, Corning, Tamaulipas, México) para o cálculo preciso do fator 

de diluição. Em seguida, cerca de 160-180mg de arroz moído foram colocadas em 

cada tubo. Adicionou-se 1,2ml de ácido nítrico sub-destilado (DST-1000, Savillex, 

EUA) (65% Synth, Brasil) e os tubos permaneceram durante 48h à temperatura 

ambiente (aproximadamente 25°C) com agitação esporádica. Finalmente, os tubos 

foram aquecidos a 90°C durante 2h usando um banho-maria (CIENTEC, modelo 246, 

Piracicaba/SP, Brasil) e as amostras foram deixadas para esfriar. O volume foi 

ajustado para 14mL com água ultrapura (MILIPORE, Milipak Filter Unit, São Paulo/SP, 

Brasil). Os tubos foram pesados novamente para o cálculo do fator de diluição. 

 

3.2.3 Quantificação de Fe e de Zn 

 

As amostras para a quantificação de Fe e de Zn foram enviadas para o Centro 

de Ciências Naturais e Humanas na Universidade Federal do ABC (Santo André/SP). 

Para este fim, as amostras foram injetadas em um espectrômetro de massa de plasma 

acoplado indutivamente (ICP-MS Agilent 7900, Hachioji, Japão). Brancos e materiais 

de referência foram analisados em cada lote de digestão e análise. Todos os 

parâmetros operacionais do ICP-MS estão descritos no Apêndice B. As soluções de 

calibração para todos os elementos foram preparadas diluindo o padrão de calibração 

de vários elementos (10mg L-1 PerkinElmer, EUA) em HNO3 5% v/v. Os padrões de 

calibração variaram de 10-1000μg L-1 para ferro e 1-200μg L-1 para Zn. . 

 

3.2.4 Análise estatística 

 

 A normalidade dos resíduos das variáveis teor de Fe e de Zn nos tratamentos 

de descasque e polimento foram testadas através do teste de Shapiro-Wilk (p ≤ 0,05). 

Posteriormente, a variável Fe foi transformada com a equação x=log10. Os dados 

foram submetidos a análise de variância (ANOVA, p ≤ 0,05) (SAS, 2002). As 

diferenças entre os genótipos foram analisadas estatisticamente usando o teste de 

Tukey (p ≤ 0,05). Para cada um dos tratamentos realizou-se a distribuição dos dados 

utilizando o Proc univariate (SAS, 2002), considerando-se um desvio padrão a mais e 
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um desvio padrão a menos da média. Realizou-se ainda a análise de correlação linear 

simples de Pearson para as variáveis Fe e Zn nos dois tratamentos (com e sem 

polimento). 

 

3.3 Resultados 

  

  Neste estudo foi investigado o acúmulo de Fe e de Zn em 95 genótipos de arroz 

submetidos a dois tipos de beneficiamento (descascado e polido). O acúmulo de Fe e 

Zn variou entre os genótipos e entre as formas de beneficiamento.  

  Quando os grãos foram apenas descascados (arroz integral) verificou-se maior 

acúmulo de Fe no grão em seis genótipos (Meio Chumbinho, BRS Fronteira, SCS 114 

AndoSan, Cachinho, BRS 6 Chui e BRS Atalanta), outros sete genótipos, por outro 

lado, obtiveram menor acúmulo (MNA PB 0405, IAS 12-9 Formosa, BRS AG, Amarelo 

B, EMPASC 100, Rexoro e BRS Bojuru) e o restante manteve-se ao redor da média 

(Figura 1a).  

  Resultados similares foram obtidos considerando o teste de médias e 

assumindo-se um intervalo de confiança de 95% (p ≤ 0,05), no qual, o genótipo Meio 

Chumbinho (20226ng g−1) e BRS Fronteira (19789ng g−1) foram os que apresentaram 

maior acúmulo de Fe, porém não foram significativamente dos demais, à excessão do 

genótipo MNA PB 0405, que apresentou a menor quantidade de Fe (8260ng g−1), 

entretanto não diferindo significativamente de outros 92 genótipos (Apêndice C). Os 

dois genótipos com os maiores teores de Fe pertencem a subespécie japônica 

enquanto que, o de valor inferior à índica. 

  No segundo tratamento (arroz polido), a maioria dos genótipos que 

apresentaram maiores quantidades de Fe no grão do tipo integral não mantiveram seu 

comportamento (Figura 1b), exceto o genótipo Cachinho. Verificou-se a formação de 

um grupo com oito genótipos com teores mais elevados deste micronutriente (EPAGRI 

107, Cachinho, EPAGRI 108, BRS Agrisul, SCS BRS 111, BRS Formoso, Jasmine 85 

e BRS CIRAD 302). Estes genótipos apresentaram cerca de 60 a 80% a mais de Fe 

em relação aos dois genótipos com as menores quantidades (Arbório e Soulanet), os 

outros 85 genótipos mantiveram-se em torno da média (Figura 1b).  
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  Esta distribuição é similar aos resultados encontrados no teste de médias, 

assumindo-se um intervalo de confiança de 95% (p ≤ 0,05), no qual o genótipo 

EPAGRI 107 apresentou teor de Fe mais elevado (10052ng g−1), diferindo 

significativamente apenas do Arbório e do Soulanet. Porém, este não foi o que 

apresentou maior quantidade de Fe nos grãos integrais (15519ng g−1) (Apêndice C), 

o qual, juntamente com o genótipo Cachinho, estão entre os superiores no gráfico de 

distribuição (Figura 1b), apesar de não diferirem significativamente da grande maioria. 

Os genótipos Arbório e Soulanet foram aqueles que perderam maiores quantidades 

deste mineral com o beneficiamento, restando apenas cerca de 12,98% e 14,88% do 

teor de Fe (1913ng g−1 e 1780ng g−1 respectivamente), em relação ao tipo integral. 

Entretanto, tais valores não diferiram significativamente de outros 92 (Apêndice C).  
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Figura 1 – Distribuição da concentração de Fe (ng g−1) em grãos de 95 genótipos de arroz. a) arroz 
descascado; b) arroz polido. 
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  Verificou-se uma correlação de magnitude fraca (r=0,33) entre o acúmulo de 

Fe antes e após o polimento de grãos de arroz (Figura 2).  

 

Figura 2 – Correlação entre a concentração de Fe no grão de arroz somente descascado com o arroz 
polido. 
. 
  Para o mineral Zn, houve uma grande diferenciação com relação a quantidade 

deste elemento ao longo dos genótipos estudados. Quando os grãos foram 

descascados (arroz tipo integral), nove genótipos se sobressaíram em relação a 

quantidade de Zn presente em seus grãos (Carnaroli, Arbório, EEA 405, EPAGRI 109, 

IRAT 162, BR IRGA 411, Japonês de Várzea, EPAGRI 107 e SCS 116 Satoru), com 

até 50% a mais de teor de Zn quando comparado com outros seis que obtiveram 

desempenho inferior (EMPASC 100, BRS Pampa, IRGA 427, Soulanet, BR IRGA 410 

e BRS Bojuru). A maioria dos genótipos (80) permaneceram em torno da média 

(Figura 3a). O genótipo Carnaroli foi o que apresentou, dentre todos, o teor mais 

elevado de Zn em seus grãos (35310ng g−1), seguido pelo Arbório (30369ng g−1), não 

sendo significativamente diferente da maioria. Oposto a eles, os genótipos Soulanet, 

IRGA 427, BRS Pampa e EMPASC 100 obtiveram as menores quantidades, 

considerando o teste de Tukey (p ≤ 0,05) (Apêndice D). 
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Figura 3 – Distribuição da concentração de Zn (ng g−1) em grãos de 95 genótipos de arroz. a) arroz 
descascado; b) arroz polido. 

 
  Quando os grãos foram polidos, houve pouca mudança com relação ao perfil 

dos genótipos no grão integral (Figura 3b). Isso ocorreu tanto para os maiores quanto 

para os menores níveis, cuja maioria dos genótipos que apresentaram alta ou baixa 
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quantidade de Zn no primeiro tratamento, continuaram apresentando este 

comportamento no segundo tratamento. Os genótipos Carnaroli, Arbório, SC 460, 

EPAGRI 107, EMPASC 102, TOX 514-16-101-1, IRAT 162, Brilhante, SCS 115 CL, 

Japonês de Várzea e EPAGRI 109 foram superiores quanto a concentração de Zn, 

outros dez genótipos obtiveram menores teores (Soluanet, BRS Pampa, EEA 405, 

IRGA 427, Qualimax, BRS 7 Taim, BRS Bojuru, OR 63-252, BRSA 701 CL e BRS 

Fronteira), sendo que a maioria dos genótipos (74) permaneceram em torno da média 

(Figura 3b). Os genótipos Carnaroli (25962ng g−1) e Arbório (24449ng g−1) 

permaneceram superiores quanto à concentração deste micronutriente, porém, não 

diferiram significativamente da grande maioria (Apêndice D).  

  Estes resultados foram confirmados pela forte correlação (r=0,68) entre o 

acúmulo de Zn antes e após o polimento dos grãos de arroz (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Correlação entre a concentração de Zn no grão de arroz somente descascado com o arroz 
polido.  
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3.4 Discussão  

  

O grão de arroz é uma fonte pobre de vitaminas e minerais, pois além de 

acumular baixas quantidades destes elementos, ocorrem perdas durante o processo 

de beneficiamento, especialmente no caso do arroz polido. Essas perdas são 

decorrência da maioria das vitaminas e minerais estarem presentes majoritariamente 

nas camadas mais externas do grão (MUTHAYYA et al., 2014). 

  Cabe ressaltar aqui que a concentração de Fe nos genótipos classificados 

como superiores para acúmulo deste elemento, apresentam uma redução bastante 

acentuada quando comparado aos grãos somente descascados. O motivo provável 

para os diferenças nos beneficiamentos entre arroz integral e polido, é o fato de que, 

a maior parte do Fe esteja presente em camadas mais externas do grão e com o 

polimento há uma redução drástica nos níveis deste elemento (BIRLA et al., 2017). 

  Os resultados sugerem que os genótipos EPAGRI 107 e Cachinho apresentam 

maior internalização de Fe no grão. Tanto o genótipo EPAGRI 107 quanto o Cachinho 

são cultivares brasileiras, essa última pertence a subespécie japonica e têm seu grão 

classificado como “cateto’’, comumente utilizado na alimentação dietética 

(MAGALHÃES JUNIOR et al., 2012). Já o genótipo EPAGRI 107 pertence a 

subespécie indica e é caracterizado como grão longo e fino. Essa cultivar foi lançada 

em 1994, destacando-se pela ótima qualidade de seus grãos, porém não permaneceu 

muito no mercado (VIEIRA et al. 2007). Nota-se, com isto, que aparentemente não há 

um padrão quanto à subespécie e a quantidade de Fe no grão, já que ambas 

apresentaram concentrações mais elevadas deste elemento. Estes genótipos 

poderão ser utilizados em cruzamentos direcionados visando maior acúmulo de Fe. 

Nos respectivos cruzamentos, além da busca por biofortificação de Fe, deve-se 

considerar a complementação de outros caracteres agronômicos de interesse. 

  Em dietas essencialmente a base de arroz, o Fe é considerado um nutriente 

limitante (STEIGER et al., 2014). Essa limitação pode ser de origem genética, 

ambiental e/ou em virtude do tipo de beneficiamento ao qual é submetido o grão. 

Trabalhos desenvolvidos por Aung et al. (2013) relataram perdas significativas após o 

beneficiamento, evidenciando que o Fe é notavelmente perdido durante a 

industrialização, basicamente no processo de polimento. Estudos realizados por 

Lombi et al. (2009) apontam para o fato de que o Fe possa estar presente em maiores 
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quantidades na casca e aleurona, ou seja, nas camadas mais externas do grão. Isso 

sugere que embora os genótipos Meio Chumbinho, BRS Fronteira, SCS 114 

AndoSan, BRS 6 Chui e BRS Atalanta acumulem maiores teores de Fe, este acúmulo 

ocorre nas camadas mais externas, as quais são perdidas durante o polimento. 

  A fraca correlação torna evidente a perda do micronutriente Fe com o 

polimento, mas essa perda não foi padrão, pois alguns genótipos perderam maiores 

quantidades do que outros, sugerindo que a localização de Fe nos grãos de arroz 

pode variar também entre os genótipos, influenciando diretamente nos valores 

nutricionais.  

  Isso pode ser confirmado pelo comportamento do genótipo Cachinho, que no 

tratamento de descasque ocupou posição de destaque com elevada concentração de 

Fe, e manteve este comportamento após o beneficiamento, evidenciando uma 

importante internalização do Fe neste genótipo. Já o genótipo EPAGRI 107 destacou-

se quanto a elevada concentração de Fe em seus grãos polidos, o que não havia sido 

verificado em grãos integrais. Isto reforça a ideia que ambos são excelentes alvos 

visando a biofortificação dessa cultura, pois apresentam relativamente boa quantidade 

de Fe em seus grãos, principalmente após o polimento. 

  A ocorrência de maior concentração de Fe nos grãos de arroz do tipo integral 

em comparação ao tipo polido já era esperado, visto que o arroz integral, em função 

do seu beneficiamento mantém 100% de seu farelo e embrião, resultando na 

manutenção da maior parte de fibras, minerais, vitaminas, lipídios além de ser um 

poderoso antioxidante natural (BASSINELLO; CASTRO, 2004; MOHAN et al., 2017). 

Assim este tipo de arroz torna-se mais nutritivo quando comparado ao polido, porém 

sua procura pelos consumidores ainda é pequena, porém, vêm crescendo 

ultimamente, em função das pessoas optarem por um estilo de vida mais saudável. O 

arroz integral pode ser armazenado por menos tempo ou requer condições especiais 

de armazenamento para que sejam mantidas as suas propriedades. Uma vez que a 

camada de farelo contém lipídios, o arroz integral é mais susceptível de ficar rançoso 

do que o arroz branco, sendo outro fator que dificulta a sua maior adoção pelo 

mercado consumidor. 
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  Contudo, o maior conteúdo de minerais não significa uma maior disponibilidade 

dos mesmos neste tipo de arroz, pois a presença de fitatos (ácido fítico) acaba 

reduzindo a absorção desses minerais pelo organismo humano (WALTER; 

MARCHEZAN; AVILA, 2008). 

  O desenvolvimento de genótipos que mantenham alta concentração de Fe 

após o polimento, enfrenta grandes desafios devido a limitada variabilidade no 

germoplasma de arroz para esta característica (TRIJATMIKO et al., 2016). No entanto, 

diferentes estudos como o de Renuka et al. (2016), encontraram variabilidade 

genética para acúmulo de Fe em grãos de arroz de diferentes genótipos. Os 

resultados aqui obtidos também apontam variabilidade, já que os genótipos estudados 

diferem quanto a quantidade de Fe nos grãos e possivelmente na localização deste 

mineral, o que torna viável a seleção de genótipos promissores para futuros 

cruzamentos. 

  Diferenças significativas para o acúmulo de Fe no grão também foram 

encontradas em uma pesquisa realizada por Mulualem (2015), que avaliou 1138 

genótipos de diferentes regiões, em que este teor variou de 6300ng g-1 a 24400ng g-1 

(6,3µg g-1 a 24,4µg g-1). Já Yadav et al. (2017), reportaram um teor de Fe de 5100 a 

58800ng g-1 (5,10 a 58,80µg g-1) em oito genótipos de arroz. No presente estudo, os 

95 genótipos avaliados apresentaram uma menor concentração geral de Fe, o mínimo 

encontrado foi de 1780ng g-1 (1,78µg g-1) e o máximo de 10052ng g-1 (10,05µg g-1). 

Essa variabilidade é decorrente da constituição genética dos acessos, da influencia 

do ambiente e também pode ser devida a interação entre genótipo e ambiente. Diante 

disso, é factível a existência de potencial genético entre os genótipos quanto ao teor 

de Fe no grão, reforçando a possibilidade de obtenção de novas cultivares 

biofortificadas. 

  Com relação ao mineral Zn, os perfis do comportamento dos genótipos nos dois 

tratamentos demonstraram leves mudanças. Isto indica que possivelmente a maioria 

dos genótipos estudados acumula este micronutriente na parte mais interna do grão 

(endosperma), e perdem consequentemente, quantidades similares. A forte 

correlação constatada, ressalta a possibilidade de que os genótipos mantêm boas 

quantidades de Zn. 
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 A distribuição de Zn não se limita à área mais externa do grão, mas se estende 

ao endosperma (RAES et al., 2014). Pode-se então, inferir que os genótipos Carnaroli 

e Arbório, os quais apresentaram maiores concentrações do mineral em arroz integral 

e polido, são excelentes candidatos como genitores em cruzamentos cuja finalidade 

é de obter genótipos de arroz biofortificado com Zn. Porém, estes genótipos 

apresentam a mesma finalidade (risoto), e uma alternativa é a inclusão do genótipo 

EPAGRI 107 no bloco de cruzamento, já que ele também apresenta uma boa 

quantidade de Zn nos grãos, o que pode mudar o perfil das progênies obtidas com 

relação à finalidade, assim como contribuir com o aumento do acúmulo de Fe. Desta 

forma é possível o desenvolvimento de genótipos com teores mais elevados de Fe e 

Zn em grãos de arroz. 

  É indispensável para adoção pelo agricultor, a elevada produtividade da 

cultivar, o valor agregado ao tipo do grão (visto que há inúmeros nichos de mercado 

em crescente ascensão), além da sua adaptação ao ambiente (MAGALHÃES JUNIOR 

et al., 2012). Sabe-se que atualmente os genótipos de arroz mais produtivos 

cultivados, não contém teores suficientes de nutrientes essencias em seus grãos, 

como o Zn (SHARMA et al., 2013), realçando a necessidade de se desenvolver 

genótipos nutricionalmente melhores. 

  Foi demonstrado que o arroz índico contêm teores mais elevados de Zn quando 

comparado ao japônico (YANG et al., 1998), o que praticamente não foi observado 

entre os genótipos analisados neste estudo, uma vez que os genótipos Carnaroli e 

Arbório pertencem às subespécies indica e japonica, respectivamente, e ambos são 

cultivares italianas (STRECK et al., 2017), o que pode explicar em parte a similaridade 

no acúmulo de Zn e destaque frente aos demais genótipos. 

Nos diferentes tecidos da cariopse existem variações na concentração de Fe e 

Zn em cereais (LOMBI et al., 2009; SAENCHAI et al., 2016). Pesquisas em gramíneas 

demonstraram elevadas variações nos gradientes de distribuição de Fe e Zn nos 

tecidos do grão (LOMBI et al., 2011). Em arroz, há relatos de que os maiores níveis 

de Zn se localizam no embrião e os níveis mais altos de Fe no embrião e nas camadas 

mais externas como a aleurona (PROMCHAN et al., 2016; RAES et al., 2014; YADAV 

et al., 2017). Comparativamente, as concentrações de Fe em relação ao Zn, foram 

inferiores em todos os tecidos (incluindo endosperma e embrião) (HANSEN et al., 

2009; YADAV, et al., 2017). Embora neste estudo não tenha sido realizado as análises 
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por frações teciduais, evidencia-se que a quantidade de Fe foi notavelmente inferior à 

de Zn, concordando com estudos anteriores. 

Práticas agronômicas e de manejo podem melhorar fisiológica e 

metabolicamente as culturas, levando a melhor expressão de seus potenciais 

genéticos, melhorando o rendimento e a qualidade nutricional do arroz (DASS et al., 

2017), auxiliando no processo de biofortificação. No entanto, o grande desafio é fazer 

com que haja um aumento do transporte dos minerais para o grão, uma maior 

retenção destes elementos pelo endosperma ao invés da casca e aleurona e que 

também, os cereais sejam capazes de eliminar substâncias tóxicas com estruturas 

químicas parecidas com a dos minerais (PALMGREN et al., 2008; PIPPAL; JAIN; 

JAIN, 2017). Então, a seleção de genótipos com maior teor de Fe e Zn no grão é um 

excelente ponto de partida para o desenvolvimento de um arroz biofortificado. 

 Como anteriormente relatado, os genótipos EPAGRI 107 e Cachinho 

monstraram-se superiores aos demais quanto à concentração de Fe (10,05 e 7,06μg 

g−1 respectivamente, quando transformado a unidade ng g−1 para μg g−1). Os 

genótipos Carnaroli e Arbório destacaram-se quanto às suas capacidades de 

manterem os teores de Zn em seus grãos em ambos os tratamentos. Após o polimento 

o genótipo Carnaroli obteve 25,96μg g−1 e o Arbório 24,45μg g−1.  

É possível combinar o maior teor de vitaminas, Fe e Zn nos grãos com 

características agronômicas tidas como essenciais (PAINE et al., 2005; 

MONASTERIO; GRAHAM, 2000), o que torna o processo de biofortificação possível. 

Os resultados obtidos neste estudo se aproximam ao proposto pelo HarvestPlus, 

indicando que estes genótipos se caracterizam como excelentes fontes no processo 

de biofortificação. O direcionamento de cruzamentos com os genótipos destaques 

apresentados neste trabalho, indicam germoplasma promissor na obtenção de 

cultivares nutricionalmente elite.  

 

3.5 Conclusão 

 

Os genótipos de arroz estudados apresentam variabilidade genética quanto ao 

acúmulo de Fe e de Zn, destacando-se EPAGRI 107 e Cachinho para maior teor de 

Fe e Carnaroli e Arbório para maior acúmulo de Zn, sendo promissores candidatos 
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para serem utilizados como genitores em cruzamentos direcionados para 

biofortificação em arroz. 
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4 Capítulo II 

 

 Identificação de caracteres para seleção indireta visando biofortificação de 

ferro em arroz 

 

 

4.1 Introdução 

 

O arroz (Oryza sativa L.) caracteriza-se como um alimento básico para o 

consumo humano e está presente na dieta de praticamente metade da população 

mundial (MOHAN et al., 2017). A seleção para genótipos com grande potencial de 

rendimento foi alvo de pesquisas agrícolas durante muito tempo, agora, aspectos 

como a qualidade nutricional e arroz especiais vêm ganhando força (SHARMA; 

AGGARWAL; KAUR, 2017). O grande intuito da agricultura atual é a tentativa de 

aperfeiçoar a planta e seu produto juntamente com o aumento da produção de 

biomassa de uma maneira economicamente viável (BRIAT; DUBOS; GAYMARD, 

2015). 

O quesito qualidade nutricional dos alimentos é destaque, pois sabe-se que 

muitos nutrientes são necessários para uma alimentação saudável. Dentre os vários 

minerais existentes, podemos destacar o ferro (Fe), que é indispensável para uma 

dieta humana equilibrada e também para a produtividade e qualidade dos grãos, já 

que é considerado um micronutriente para as plantas (BRIAT; DUBOS; GAYMARD, 

2015). A carência deste elemento é um dos mais significativos problemas de saúde 

enfrentados pelas populações de países em desenvolvimento, nos quais o arroz é a 

principal base alimentar (HACKL et al., 2017). 
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Inúmeras estratégias estão envolvidas na tentativa de amenizar a carência de 

Fe nos grãos de arroz consumidos, variando em função da biodisponibilidade deste 

mineral e de outros nutrientes no solo, do potencial de captação pela planta durante 

seus estádios de desenvolvimento, do processo de alocação dos nutrientes, bem 

como da re-translocação destes nutrientes para os grãos ou alimentos colhidos (DE 

VALENÇA et al., 2017). Além disso, a constituição genética da espécie/cultivar 

também pode influenciar diretamente neste aspecto. Dessa forma, o desenvolvimento 

de genótipos de arroz com capacidade de acumular e internalizar maiores teores de 

Fe no grão torna-se uma nova demanda para os melhoristas. 

A concentração de Fe em grãos de arroz é um caráter quantitativo, com média 

herdabilidade, que pode ser influenciado pelo ambiente e pela interação do genótipo 

com o ambiente. É também de difícil aferição, já que há a necessidade de análises 

químicas para determinar o teor deste elemento no grão, o que torna o processo de 

seleção direta trabalhoso e oneroso. Além disso, por necessitar do grão maduro para 

análise, o processo de seleção precoce de genótipos visando um produto final rico em 

Fe é inviabilizado. 

A seleção indireta é basicamente a seleção de um caráter secundário com o 

intuito de aprimorar outro caráter pretendido, por meio da análise de correlação entre 

eles (FALCONER, 1981). Correlações entre caracteres podem ser do tipo fenotípica, 

genotípica ou ambiental, sendo a genotípica a de maior interesse ao melhorista devido 

a sua natureza herdável. Correlações genotípicas são decorrentes principalmente de 

efeitos pleiotrópicos e da presença de genes ligados (FALCONER, 1996; NOGUEIRA 

et al., 2012).  

Para caracteres cuja a seleção é complexa, como é o caso da concentração de 

Fe no grão, a utilização de seleção indireta torna-se a maneira mais viável para 

proceder a escolha de genótipos superiores (CARVALHO; LORENCETTI; BENIN, 

2004). A seleção indireta pode conduzir a melhorias genéticas em menor tempo e 

mais significativas (CRUZ; REGAZZI, 1997). No entanto, apesar da grande 

importância das correlações entre caracteres na seleção indireta, deve-se levar em 

consideração que essa análise não é uma medida de causa e efeito, e a interpretação 

direta dos resultados pode levar a erros no processo de seleção. Neste sentido, uma 

correlação forte entre dois caracteres pode ser o resultado do efeito indireto de um 

terceiro caráter ou de vários caracteres. Dessa forma, análises específicas como a 
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análise de trilha possibilita o entendimento das reais relações entre caracteres 

(WRIGHT, 1921, 1923; NOGUEIRA et al., 2012).  

A análise de trilha, do inglês ‘’Path analysis’’ é um método que o melhorista 

pode utilizar para compreender as associações entre as variáveis em estudo, já que 

possibilita distinguir os efeitos diretos e indiretos das variáveis, que de alguma forma, 

influenciam na variável principal, ou seja, a de interesse (WRIGHT, 1923). Permite 

avaliar se duas variáveis podem ou não estar necessariamente relacionadas por efeito 

direto, ou também, podem estar sofrendo influência de uma terceira característica 

(BARBOSA et al., 2017).  

Essa análise já tem sido utilizada para estudos em arroz (KALYAN; KRISHNA; 

RAO, 2017; SOWMIYA; VENKATESAN, 2017). Pesquisas desenvolvidas por Ajmera; 

Kumar e Ravindrababu (2017), analisando os efeitos diretos e indiretos dos teores de 

Fe e zinco (Zn) no grão e características agronômicas sobre o rendimento de grãos 

de arroz, verificaram que o número de perfilhos férteis por planta proporcionou o maior 

efeito direto positivo e, o teor de Fe teve influência negativa direta sobre a variável 

dependente e influência positiva indireta através da altura da planta, teor de Zn e peso 

de 1000 grãos. Já Rathod et al. (2017), em um experimento avaliando 56 genótipos 

de arroz, encontraram que o número de perfilhos produtivos por planta, concentração 

de Zn e a concentração de Fe no grão exerceram respectivamente os efeitos diretos 

mais altos sobre o caráter principal rendimento. 

Considerando-se que acúmulo de Fe em grãos de arroz é um caráter de média 

herdabilidade e apresenta difícil mensuração, a seleção indireta é uma estratégia para 

obtenção de ganho genético de forma mais rápida. No entanto, caracteres de fácil 

mensuração associados ao acúmulo de Fe ainda não foram identificados. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a associação entre os descritores 

morfológicos e o acúmulo de Fe nos grãos de arroz e, verificar a possibilidade de uso 

da seleção indireta através destes descritores para selecionar genótipos superiores 

quanto ao potencial de acúmulo de Fe no grão. 
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4.2 Material e métodos 

4.2.1 Material vegetal 

  
O experimento foi desenvolvido no campo experimental da Estação 

Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, no município do Capão 

do Leão, no estado do Rio Grande do Sul, na safra 2016/2017, com um grupo de 95 

genótipos de arroz (Oryza sativa L.) selecionados de forma a compor um grupo diverso 

(Apêndice A). O delineamento foi o de blocos casualizados com três repetições, sendo 

todos os blocos compostos por 95 linhas de 1m de comprimento e espaçamento de 

0,20m entre elas, adotando a densidade de semeadura de aproximadamente 45 

sementes por linha. O sistema de irrigação adotado foi o de inundação permanente 

até o estádio final de maturação dos grãos, sendo todos os manejos e adubações 

feitos de acordo com as recomendações técnicas para a cultura (SOSBAI, 2016).  

A colheita foi realizada na maturação fisiológica dos grãos, sendo feita de forma 

manual, evitando possíveis misturas indesejadas entre os genótipos. 

 

4.2.2 Caracteres morfológicos avaliados 

 

Avaliaram-se cinco plantas por linha para os seguintes descritores 

morfológicos: comprimento da folha bandeira (CFB), largura da folha bandeira (LFB), 

espessura do colmo (EC), comprimento do colmo excluindo a panícula (CCexp), 

comprimento da panícula (CP), comprimento da cariopse (CC), largura da cariopse 

(LC) - todos estes caracteres mensurados em centímetros (cm). Já o peso da panícula 

(PP) e peso de 1000 grãos (PG) foram medidos em gramas, e o número de panículas 

por planta (NPP), número de grãos cheios por panícula (NGCP), número de grãos 

inférteis por panícula (NGIP) expressos em unidades. Todos estes foram co-

relacionados com os caracteres Fe em grão descascado (FeD) e Fe em grão polido 

(FeP) em ng g−1. 

 

4.2.3 Preparo e digestão das amostras para quantificação de Fe 

 

 Após a secagem, os grãos passaram por beneficiamento em um mini engenho 

de provas (SUZUKI, modelo S21, MT) para o descascamento e o processo de 

polimento. As amostras de cada genótipo foram divididas em duas partes, sendo que 
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uma parte dos grãos foi apenas descascada e outra parte foi descascada e polida 

durante dois minutos. Posteriormente, todas as amostras foram moídas (MARCONI, 

modelo MA020, Piracicaba/SP).  

O preparo das amostras para quantificação foi realizado de acordo com Batista 

et al. (2014). Antes da digestão, pesou-se tubos cônicos de 15mL de base inferior 

(Falcon, Corning, Tamaulipas, México) para o cálculo preciso do fator de diluição. Em 

seguida, cerca de 160-180mg de arroz moído foram colocados no tubo. Adicionou-se 

1,2ml de ácido nítrico sub-destilado (DST-1000, Savillex, EUA) (65% Synth, Brasil) e 

os tubos permaneceram durante 48h à temperatura ambiente (aproximadamente 

25°C) com agitação esporádica. Finalmente, os tubos foram aquecidos a 90°C durante 

2h usando um banho-maria (CIENTEC, modelo 246, Piracicaba/SP, Brasil) e as 

amostras foram deixadas para esfriar. O volume foi ajustado para 14mL com água 

ultrapura (MILIPORE, Milipak Filter Unit, São Paulo/SP, Brasil). Os tubos foram 

pesados novamente para o cálculo do fator de diluição. 

 

4.2.4 Quantificação de Fe  

 

A quantificação de Fe foi realizada no Centro de Ciências Naturais e Humanas 

na Universidade Federal do ABC (Santo André/SP). Para este fim, as amostras foram 

injetadas em um espectrômetro de massa de plasma acoplado indutivamente (ICP-

MS Agilent 7900, Hachioji, Japão). Brancos e materiais de referência foram 

analiasados em cada lote de digestão e análise. Todos os parâmetros operacionais 

do ICP-MS estão descritos no Apêndice B. As soluções de calibração para todos os 

elementos foram preparadas diluindo o padrão de calibração de vários elementos 

(10mg L-1 PerkinElmer, EUA) em HNO3 5% v/v. Os padrões de calibração para Fe 

variaram de 10-1000μg L-1. 

 

4.2.5 Análise estatística  

 

As análises estatísticas foram realizadas para cada caráter através do 

aplicativo computacional GENES (CRUZ, 2013). Os dados foram submetidos à 

análise de variância individual e teste F, para cada variável avaliada, a fim de se 

averiguar a presença de diferenças entre as constituições genéticas e homogeneidade 



54 
 

 
 

das variâncias (p ≤ 0,05). A partir dessa análise foram obtidas as estimativas dos 

parâmetros genéticos, sendo elas, as variâncias genotípicas e fenotípicas, coeficiente 

de variância experimental e herdabilidade no sentido amplo. Os dados das variáveis 

FeD e FeP foram transformados com a equação x=log10 para atender às 

pressuposições da ANOVA. 

Posteriormente, foram estimadas as correlações genotípicas e fenotípicas para 

os caracteres avaliados. A significância da correlação fenotípica foi calculada pelo 

teste t (com n-2 graus de liberdade - em que n corresponde ao número de genótipos 

avaliados), já a significância das correlações genotípicas foi avaliada pelo teste de 

Mantel através do método bootstrap com 10000 simulações.  

Verificou-se um grau de multicolinearidade considerado forte, e então adotou-

se uma constante k=0,1002, para minimizar o efeito. Em seguida, efetuou-se a análise 

de trilha para indicar os efeitos diretos e indiretos das correlações genotípicas e 

fenotípicas, sob caracteres agronômicos avaliados em relação à concentração de Fe 

em grãos descascados (FeD) e à concentração de Fe em grãos polidos (FeP) (Figura 

1). 

 

 

Figura 1 - Diagrama causal ilustrando os efeitos diretos e indiretos das variáveis explicativas CFB - 
comprimento da folha bandeira; LFB - largura da folha bandeira; EC - espessura do colmo; CCexp - 
comprimento do colmo excluindo a panícula; CP - comprimento da panícula; NPP - número de 
panículas por planta; PP - peso da panícula; NGCP - número de grãos cheios por panícula; NGIP - 
números de grãos inférteis por panícula; PG - peso de 1000 grãos; CC - comprimento da cariopse; LC 
– largura da cariopse; sobre as variáveis resposta FeD - Fe em grão descascado e FeP - Fe em grão 
polido, excluindo o efeito do erro residual (ε) (Baseado em FACCHINELLO, 2017). 
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4.3 Resultados 

 

O resumo da análise de variância conjunta para as variáveis avaliadas é 

apresentado na Tabela 1. Observa-se diferenças significativas em relação ao fator 

genótipo para todas as variáveis, mostrando suficiente variabilidade genética entre os 

genótipos estudados. 

Os coeficientes de variação experimental (CV) estimados na análise de variância 

foram satisfatórios para todos as variáveis analisadas, variando entre 2,48% para FeD 

e 29,81% para a variável NPP, demonstrando um bom nível de precisão no campo. 

Já a variável NGIP apresentou CV de valor elevado (47,24%). A herdabilidade no 

sentido amplo se monstrou relativamente alta e satisfatória oscilando entre 44,23% e 

91,47%, sendo os menores valores observados para os caracteres FeP (44,23%), 

FeD (44,95%) e NPP (45,82%). 

 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância e estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos dos 
caracteres agronômicos avaliados em 95 genótipos de arroz no município do Capão do Leão, RS. 
 

FV¹ GL QUADRADOS MÉDIOS 

  CFB LFB EC CCexP  CP NPP PP 

G 94 42,79** 0,06** 0,005** 241,98** 15,45** 12,44** 1,07** 
B 2 18,06 0,02 0,0007 35,20 1,65 5,02 0,10 
r 188 11,52 0,01 0,002 78,99 4,65 6,73 0,35 

μ - 25,24 1,32 0,35 72,70 22,05 8,70 2,74 
CV (%) - 13,44 10,16 14,07 12,22 9,77 29,81 21,59 

σ2
g
2 - 10,42 0,02 0,001 54,33 3,60 4,14 0,24 

σ2
p
2 - 14,26 0,01 0,001 80,66 5,15 1,90 0,35 

h (%) - 73,06 72,01 55,51 67,35 69,90 45,82 67,24 

  NGCP NGIP PG CC LC FeD FeP 

G 94 2114,4** 480,95** 11,72** 2,25** 0,52** 0,01** 0,04** 
B 2 463,30 380,97 3,67 0,03 0,24 0,16 0,62 
r 188 570,37 140,27 5,13 0,39 0,14 0,10 0,25 

μ - 95,55 25,06 26,07 9,22 2,74 4,10 3,58 
CV (%) - 24,99 47,24 8,69 6,83 13,74 2,48 4,46 

σ2
g
2 - 514,69 113,55 18,36 0,61 0,17 0,002 0,006 

σ2
p
2 - 704,82 160,31 20,07 0,75 0,12 0,006 0,01 

h (%) - 73,025 70,83 91,47 82,37 72,65 44,95 44,23 

¹FV - fontes de variação; GL - graus de liberdade; G – genótipo; B – bloco; r – resíduo; μ – média; CV 
- coeficiente de variação (%); σ2

g
2 - variância genética; σ2p2 - variância fenotípica; h - herdabilidade (%); 

CFB - comprimento da folha bandeira (cm); LFB - largura da folha bandeira (cm); EC - espessura do 
colmo (cm); CCexp - comprimento do colmo excluindo a panícula (cm); CP - comprimento da panícula 
(cm); NPP - número de panículas por planta; PP - peso da panícula (g); NGCP - número de grãos 
cheios por panícula; NGIP - números de grãos inférteis por panícula; PG - peso de 1000 grãos (g); CC 
- comprimento da cariopse (cm); LC – largura da cariopse (cm); FeD - Fe em grão descascado (ng g−1); 
FeP - Fe em grão polido (ng g−1); ** significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
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A média geral obtida pelas estimativas das correlações fenotípicas foi de 0,234 

sendo classificada predominantemente como de baixa magnitude, já as genotípicas 

foram de média magnitude (média geral = 0,314). Mas, cabe ressaltar, que alguns 

caracteres obtiveram valores expressivos acima destas médias (Tabela 2).  

Especial atenção é dada ao caráter Fe no grão, pois é de grande interesse que 

o mesmo esteja presente em elevada concentração no arroz consumido. Desta forma, 

as correlações fenotípicas e genotípicas significativas para o caráter FeD foram com 

NPP, LC, CC, LFB e CCexP. De maneira similar para FeP, os caracteres NPP, LC, 

CP e PP foram os que apresentaram correlação significativa (Tabela 2). 

Outros caracteres como o PG e LC obtiveram correlação fenotípica e 

genotípica forte e positiva entre si. Já, NPP e PG, NPP e LC, NPP e CcEXp 

relacionaram-se de forma negativa com elevada magnitude. Os caracteres CC e CP, 

PP e NGCP, CCexP e EC apresentaram uma alta associação (Tabela 2).  

O coeficiente de determinação do modelo da análise de trilha para o efeito 

fenotípico apresentou baixa magnitude, sendo, por isto, desconsiderado (Tabelas 3 e 

4).  

As correlações genotípicas entre os pares de características analisadas 

apresentaram efeitos com diferentes magnitudes, possibilitando identificar 

características favoráveis ao uso na seleção indireta. Neste sentido, as estimativas 

dos efeitos diretos e indiretos das variáveis explicativas sobre a variável resposta 

principal FeD evidenciaram que a variável NPP foi o caráter mais influente, com forte 

correlação positiva total (0,8020) e também elevado efeito direto (0,6275), explicando 

a verdadeira associação existente entre estes caracteres (Tabela 3).  

O caráter CC obteve correlação total de magnitude média com FeD (0,5656), 

tendo elevado efeito genotípico direto (0,4468), e a variável NPP parece ter 

influenciado de maneira indireta (0,2178). A variável LFB também se destacou, 

apresentando uma correlação total de média magnitude (0,5594) e efeito genotípico 

direto positivo (0,1903) sobre FeD, sendo detectados ainda, efeitos indiretos 

genotípicos mais elevados via NPP (0,1698), CC (0,1393) e EC (0,1029). 
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Tabela 2 - Correlações fenotípicas (Rf) e genotípicas (Rg) entre 14 caracteres agronômicos avaliados em 95 genótipos de arroz, cultivados no município Capão 
do Leão, RS. 

  Rf1 

 Caráter CFB LFB EC CCexP CP NPP PP NGCP NGIP PG CC LC FeD FeP 

R
g

 

CFB 1 0,117 0,096 0,070 0,311** -0,003 -0,069 -0,173 0,389** 0,059 -0,059 0,039 -0,024 0,195 

LFB 0,038 1 0,277** -0,090 0,474** 0,154 0,353** 0,352** 0,376** -0,161 0,277** -0,319** 0,316** 0,165 

EC 0,052 0,343 1 0,424** 0,148 -0,186 0,357** 0,080 0,329** 0,270** 0,149 0,164 0,072 -0,101 

CCexP 0,152 -0,126 0,507+ 1 0,046 -0,366** 0,238* 0,043 0,077 0,327** -0,164 0,477** -0,317** -0,262** 

CP 0,306 0,489+ 0,220 0,054 1 0,124 0,426** 0,388** 0,424** -0,185 0,444** -0,352** 0,196 0,263** 

NPP -0,147 0,271 -0,317 -0,611++ 0,202 1 -0,230* 0,045 -0,078 -0,398** 0,196 -0,487** 0,355** 0,261* 

PP -0,144 0,323 0,457+ 0,227 0,419+ -0,386 1 0,718** 0,046 0,189 0,124 0,157 -0,056 -0,333** 

NGCP -0,277 0,356+ 0,044 -0,010 0,389+ 0,094 0,646++ 1 -0,043 -0,444** -0,165 -0,189 0,075 -0,161 

NGIP 0,455+ 0,422+ 0,443+ 0,102 0,496++ -0,140 0,065 0,002 1 -0,092 0,178 -0,238* 0,109 0,248* 

PG 0,094 -0,196 0,337+ 0,375+ -0,217 -0,589++ 0,258 -0,472++ -0,128 1 0,214* 0,631** -0,235* -0,211* 

CC -0,072 0,312 0,207 -0,154 0,528++ 0,347+ 0,182 -0,159 0,197 0,195 1 -0,380** 0,354** 0,260* 

LC 0,104 -0,397+ 0,162 0,510++ -0,435+ -0,763++ 0,164 -0,260 -0,303 0,713++ -0,483++ 1 -0,388** -0,372** 

FeD -0,098 0,559+ 0,156 -0,466+ 0,323 0,802++ -0,119 0,110 0,216 -0,348 0,566++ -0,644++ 1 0,293* 

FeP 0,387 0,352 -0,058 -0,331 0,494+ 0,644+ -0,489+ -0,181 0,436+ -0,314 0,365 -0,626++ 0,486 1 
1Rf - correlações fenotípicas; Rg - correlações genotípicas; CFB - comprimento da folha bandeira (cm); LFB - largura da folha bandeira (cm); EC - espessura 
do colmo (cm); CCexp - comprimento do colmo excluindo a panícula (cm); CP - comprimento da panícula (cm); NPP - número de panículas por planta;  PP - 
peso da panícula (g); NGCP - número de grãos cheios por panícula; NGIP - números de grãos inférteis por panícula; PG - peso de 1000 grãos (g); CC - 
comprimento da cariopse (cm); LC – largura da cariopse (cm); FeD - Fe em grão descascado (ng g−1 ); FeP - Fe em grão polido (ng g−1 ); **  *: Significativo 
a 1 e 5% de probabilidade pelo teste t;  ++  +: significativo a 1 e 5 % respectivamente - pelo teste de Mantel. 
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Em contrapartida, LC demonstrou uma correlação total de forte magnitude e 

negativa (-0,6437) sobre FeD, no qual LC teve efeito direto positivo (0,2988), e o 

caráter NPP atuou de forma indireta negativamente (-0,4787), assim como o CC (-

0,2158). O caráter CCexP apresentou uma correlação de média magnitude e negativa 

(-0,4662), observando-se um efeito direto de -0,1978 e elevado efeito indireto via NPP 

(-0,3832) (Tabela 3). Os demais caracteres (CFB, EC, CP, PP, NGCP, NGIP e PG) 

não apresentaram correlação significativa com a variável principal FeD. 

 

Tabela 3 - Estimativa dos efeitos diretos e indiretos dos coeficientes de trilha a partir das correlações 
fenotípicas e genotípicas, sobre o caráter Fe em grão de arroz descascado. 

          EF¹ EG     EF EG 

VARIÁVEL    CFB  
        

 DIRETO  FeD -0,0011 0,0201  INDIRETO   NGCP -0,0224 -0,0704 

 INDIRETO LFB 0,0180 0,0071  INDIRETO   NGIP  -0,0044 0,0759 

 INDIRETO   EC  0,0155 0,0155  INDIRETO   PG -0,0059 -0,0090 

 INDIRETO   CCexP  -0,0130 -0,0299  INDIRETO   CC -0,0162 -0,0320 

 INDIRETO   CP -0,0059 -0,0484  INDIRETO   LC 0,0001 0,0310 

 INDIRETO   NPP -0,0003 -0,0920   
  

 INDIRETO   PP 0,0120 0,0317  TOTAL    -0,0238NS -0,0984 NS 

VARIÁVEL    LFB  
     

 DIRETO   FeD 0,1544 0,1903  INDIRETO   NGCP 0,0455 0,0907 

 INDIRETO   CFB -0,0001 0,0007  INDIRETO   NGIP  -0,0042 0,0703 

 INDIRETO   EC  0,0449 0,1029  INDIRETO   PG 0,0162 0,0187 

 INDIRETO   CCexP  0,0168 0,0249  INDIRETO   CC 0,0766 0,1393 

 INDIRETO   CP -0,0090 -0,0774  INDIRETO   LC -0,0011 -0,1187 

 INDIRETO   NPP 0,0218 0,1698   
  

 INDIRETO   PP -0,0615 -0,0712  TOTAL     0,3161** 0,5594+ 

VARIÁVEL    EC   
     

 DIRETO   FeD 0,1622 0,3003  INDIRETO   NGCP 0,0102 0,0111 

 INDIRETO   CFB -0,0001 0,001  INDIRETO   NGIP  -0,0037 0,0739 

 INDIRETO   LFB 0,0427 0,0652  INDIRETO   PG -0,0272 -0,0322 

 INDIRETO   CCexP  -0,0791 -0,1002  INDIRETO   CC 0,0412 0,0923 

 INDIRETO   CP -0,0028 -0,0347  INDIRETO   LC 0,0005 0,0485 

 INDIRETO   NPP -0,0264 -0,1986   
  

 INDIRETO   PP -0,0622 -0,1008  TOTAL     0,0717 NS 0,1558 NS 

VARIÁVEL    CCexP   
     

 DIRETO   FeD -0,1866 -0,1978  INDIRETO   NGCP 0,0054 -0,0024 

 INDIRETO   CFB -0,00008 0,0030  INDIRETO   NGIP  -0,0008 0,0169 

 INDIRETO   LFB -0,0139 -0,0239  INDIRETO   PG -0,0330 -0,0358 

 INDIRETO   EC  0,0687 0,1521  INDIRETO   CC -0,0455 -0,0688 

 INDIRETO   CP -0,0008 -0,0084  INDIRETO   LC 0,0016 0,1524 

 INDIRETO   NPP -0,0519 -0,3832   
  

Continua... 
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 INDIRETO   PP -0,0414 -0,0502  TOTAL     -0,3172** -0,4662+ 

VARIÁVEL    CP  
     

 DIRETO   FeD -0,0190 -0,1584  INDIRETO   NGCP 0,0501 0,0990 

 INDIRETO   CFB -0,0003 0,0061  INDIRETO   NGIP  -0,0048 0,0827 

 INDIRETO   LFB 0,0731 0,0931  INDIRETO   PG 0,0186 0,0207 

 INDIRETO   EC  0,0239 0,0659  INDIRETO   CC 0,1229 0,2358 

 INDIRETO   CCexP  -0,0085 -0,0106  INDIRETO   LC -0,0012 -0,1301 

 INDIRETO   NPP 0,0176 0,1270   
  

 INDIRETO   PP -0,0743 -0,0924  TOTAL     0,1964 NS 0,3228 NS 

VARIÁVEL    NPP  
     

 DIRETO   FeD 0,1420 0,6275  INDIRETO   NGCP 0,0057 0,0239 

 INDIRETO   CFB -0,000003 -0,0029  INDIRETO   NGIP  0,0008 -0,0233 

 INDIRETO   LFB 0,0237 0,0515  INDIRETO   PG 0,0402 0,0563 

 INDIRETO   EC  -0,0302 -0,0950  INDIRETO   CC 0,0541 0,1550 

 INDIRETO   CCexP  0,0682 0,1208  INDIRETO   LC -0,0017 -0,2280 

 INDIRETO   CP -0,0023 -0,0320   
  

 INDIRETO   PP 0,0400 0,0851  TOTAL     0,3551** 0,8020++ 

VARIÁVEL    PP        
 DIRETO   FeD -0,1743 -0,2207  INDIRETO   NGCP 0,0928 0,1646 

 INDIRETO   CFB 0,00008 -0,0028  INDIRETO   NGIP  -0,0005 0,0108 

 INDIRETO   LFC 0,0545 0,0614  INDIRETO   PG -0,0190 -0,0246 

 INDIRETO   EC  0,0579 0,1372  INDIRETO   CC 0,0343 0,0814 

 INDIRETO   CCexP  -0,0443 -0,0449  INDIRETO   LC 0,0005 0,0491 

 INDIRETO   CP -0,0081 -0,0663   
  

 INDIRETO   NPP -0,0326 -0,2421  TOTAL     -0,0562NS -0,1194 NS 

VARIÁVEL    NGCP         

 DIRETO   FeD 0,1292 0,2549  INDIRETO   PP -0,1251 -0,1425 

 INDIRETO   CFB 0,0002 -0,0055  INDIRETO   NGIP  0,0004 0,0003 

 INDIRETO   LFB 0,0543 0,0677  INDIRETO   PG 0,0454 0,0451 

 INDIRETO   EC  0,0128 0,0130  INDIRETO   CC -0,0456 -0,0708 

 INDIRETO   CCexP  -0,0079 0,0018  INDIRETO   LC -0,0006 -0,0775 

 INDIRETO   CP -0,0073 -0,0615   
  

 INDIRETO   NPP 0,0063 0,0588  TOTAL     0,0750 NS 0,1097 NS 

VARIÁVEL    NGIP          
 DIRETO  FeD -0,0113 0,1668  INDIRETO   PP -0,0080 -0,0143 

 INDIRETO   CFB -0,0004 0,0091  INDIRETO   NGCP -0,0055 0,0005 

 INDIRETO   LFB 0,0580 0,0802  INDIRETO   PG 0,0093 0,0122 

 INDIRETO   EC  0,0532 0,1331  INDIRETO   CC 0,0493 0,0881 

 INDIRETO   CCexP  -0,0143 -0,0200  INDIRETO   LC -0,0008 -0,0905 

 INDIRETO   CP -0,0080 -0,0785   
  

 INDIRETO   NPP -0,0110 -0,0878  TOTAL     0,1093 NS 0,2161 NS 

VARIÁVEL    PG         

 DIRETO   FeD -0,1010 -0,0956  INDIRETO   PP -0,0329 -0,0569 

 INDIRETO   CFB -0,00006 0,0019  INDIRETO   NGCP -0,0580 -0,1203 

Continuação... 
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 INDIRETO   LFB -0,0248 -0,0373  INDIRETO   NGPI 0,0010 -0,0214 

 INDIRETO   EC  0,0437 0,1011  INDIRETO   CC 0,0593 0,0873 

 INDIRETO   CCexP  -0,0609 -0,0742  INDIRETO   LC 0,0022 0,2130 

 INDIRETO   CP 0,0035 0,0342   
  

 INDIRETO   NPP -0,0565 -0,3695  TOTAL     -0,2347* -0,3480 NS 

VARIÁVEL    CC         

 DIRETO   FeD 0,2770 0,4468  INDIRETO   PP -0,0216 -0,0402 

 INDIRETO   CFB 0,00006 -0,0014  INDIRETO   NGCP -0,0213 -0,0404 

 INDIRETO   LFB 0,0427 0,0593  INDIRETO   NGIP -0,0020 0,0329 

 INDIRETO   EC  0,0241 0,0620  INDIRETO   PG -0,0216 -0,0186 

 INDIRETO   CCexP  0,0306 0,0304  INDIRETO   LC -0,0013 -0,1443 

 INDIRETO   CP -0,0084 -0,0836   
  

 INDIRETO   NPP 0,0277 0,2178  TOTAL     0,3537** 0,5656++ 

VARIÁVEL    LC  
     

 DIRETO   FeD 0,0035 0,2988  INDIRETO   PP -0,0274 -0,0362 

 INDIRETO   CFB -0,00004 0,0020  INDIRETO   NGCP -0,0243 -0,0661 

 INDIRETO   LFB -0,0492 -0,0756  INDIRETO   NGIP 0,0027 -0,0505 

 INDIRETO   EC  0,0266 0,0487  INDIRETO   PG -0,0638 -0,0681 

 INDIRETO   CCexP  -0,0890 -0,1009  INDIRETO   CC -0,1053 -0,2158 

 INDIRETO   CP 0,0067 0,0689   
  

 INDIRETO   NPP -0,0692 -0,4787  TOTAL  
 

-0,3884** -0,6437++ 

Coeficiente de determinação 0,3049 0,8790 

 Efeito da variável residual 0,8336 0,3460 

Valor de k 0,1002 

¹EF – efeito fenotípico; EG – efeito genotípico; CFB - comprimento da folha bandeira (cm); LFB - largura 
da folha bandeira (cm); EC - espessura do colmo (cm); CCexp - comprimento do colmo excluindo a 
panícula (cm); CP - comprimento da panícula (cm); NPP - número de panículas por planta; PP - peso 
da panícula (g); NGCP - número de grãos cheios por panícula; NGIP - números de grãos inférteis por 
panícula; PG - peso de 1000 grãos (g); CC - comprimento da cariopse (cm); LC – largura da cariopse 
(cm); FeD - Fe em grão descascado (ng g−1); Efeito direto – efeito de uma variável sobre a variável 
principal (FeD); Efeito indireto - é o efeito via variáveis sobre a variável que influencia a variável 
principal; **  *: Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste t; ++  +: significativo a 1 e 5 % 
respectivamente - pelo teste de Mantel. 

 

Os resultados da análise de trilha para FeP em função das variáveis 

explicativas, evidenciam tanto associações positivas como negativas entre as 

variáveis e o caráter principal. A variável NPP correlacionou-se de forma positiva e 

forte com FeP (0,6439), contribuindo de forma direta (0,2950), e sendo influenciada 

indiretamente via PP (0,2578) e LC (0,2026) (Tabela 4).  

Observou-se também, uma correlação total positiva entre os caracteres FeP e 

CP de 0,4942, com efeito direto semelhante (0,5041). Com relação a variável NGIP 

verificou-se uma correlação média e positiva com FeP (0,4355), contribuindo 

Continuação... 
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diretamente com apenas 0,1109, e o caráter CP participando indiretamente com 

0,2500 (Tabela 4). 

O caráter LC, apresentou uma correlação total negativa de forte magnitude (-

0,6263) sobre a variável principal, com efeito direto negativo (-0,2656) similar aos 

efeitos indiretos via NPP (-0,2251) e CP (-0,2194). Foi observado para o caráter PP 

uma correlação total média e negativa e elevado efeito direto (-0,6680) sobre FeP. Os 

demais caracteres mensurados (CFB, LFB, EC, CCexP, NGCP, PG e CC) não 

apresentaram correlação significativa com FeP (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Estimativa dos efeitos diretos e indiretos dos coeficientes de trilha a partir das correlações 
fenotípicas e genotípicas, sobre o caráter Fe em grão de arroz polido. 

    EF¹ EG     EF EG 

VARIÁVEL    CFB  
     

 DIRETO   FeP 0,0705 0,1349  INDIRETO   NGCP -0,0118 -0,0292 

 INDIRETO   LFB 0,0083 0,0037  INDIRETO   NGIP  0,0329 0,0505 

 INDIRETO   EC  0,00006 0,0066  INDIRETO   PG 0,0008 0,0373 

 INDIRETO   CCexP  -0,0078 -0,0199  INDIRETO   CC -0,0076 0,0105 

 INDIRETO   CP 0,0736 0,1540  INDIRETO   LC -0,0019 -0,0276 

 INDIRETO   NPP -0,00008 -0,0432   
  

 INDIRETO   PP 0,0305 0,0959  TOTAL     0,1949NS 0,3870 NS 

VARIÁVEL    LFB  
       

 DIRETO   FeP 0,0717 0,0992  INDIRETO   NGCP 0,0239 0,0376 

 INDIRETO   CFB 0,0082 0,0050  INDIRETO   NGIP  0,0318 0,0467 

 INDIRETO   EC  0,0001 0,0442  INDIRETO   PG -0,0023 -0,0778 

 INDIRETO   CCexP  0,0101 0,0165  INDIRETO   CC 0,0358 -0,0456 

 INDIRETO   CP 0,1122 0,2466  INDIRETO   LC 0,0161 0,1055 

 INDIRETO   NPP 0,0052 0,0798   
  

 INDIRETO   PP -0,1554 -0,2157  TOTAL     0,1650 NS 0,3523 NS 

VARIÁVEL    EC   
      

 DIRETO   FeP 0,0006 0,1291  INDIRETO   NGCP 0,0054 0,0046 

 INDIRETO   CFB 0,0067 0,0069  INDIRETO   NGIP  0,0278 0,0491 

 INDIRETO   LFB 0,0198 0,0340  INDIRETO   PG 0,0039 0,1335 

 INDIRETO   CCexP  -0,0476 -0,0667  INDIRETO   CC 0,0192 -0,0302 

 INDIRETO   CP 0,0349 0,1106  INDIRETO   LC -0,0083 -0,0431 

 INDIRETO   NPP -0,0063 -0,0934   
  

 INDIRETO   PP -0,1571 -0,3053  TOTAL     -0,1006 NS -0,0578 NS 

VARIÁVEL    CCexP           
 DIRETO   FeP -0,1123 -0,1317  INDIRETO   NGCP 0,0028 -0,0010 

 INDIRETO   CFB 0,0049 0,0204  INDIRETO   NGIP  0,0064 0,0112 

 INDIRETO   LFB -0,0064 -0,0124  INDIRETO   PG 0,0047 0,1486 
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 INDIRETO   EC  0,0002 0,0654  INDIRETO   CC -0,0212 0,0225 

 INDIRETO   CP 0,0108 0,0270  INDIRETO   LC -0,0242 -0,1355 

 INDIRETO   NPP -0,0124 -0,1801   
  

 INDIRETO   PP -0,1045 -0,1519  TOTAL     -0,2623** -0,3308 NS 

VARIÁVEL    CP  
       

 DIRETO   FeP 0,2369 0,5041  INDIRETO   NGCP 0,0264 0,0411 

 INDIRETO   CFB 0,0219 0,0412  INDIRETO   NGIP  0,0358 0,0550 

 INDIRETO   LFB 0,0339 0,0485  INDIRETO   PG -0,0027 -0,0858 

 INDIRETO   EC  0,0001 0,0283  INDIRETO   CC 0,0575 -0,0773 

 INDIRETO   CCexP  -0,0051 -0,0070  INDIRETO   LC 0,0178 0,1156 

 INDIRETO   NPP 0,0042 0,0597   
  

 INDIRETO   PP -0,1876 -0,2798  TOTAL     0,2633** 0,4942+ 

VARIÁVEL    NPP  
     

 DIRETO   FeP 0,0340 0,2950  INDIRETO   NGCP 0,0030 0,0099 

 INDIRETO   CFB -0,0001 -0,0198  INDIRETO   NGIP  -0,0065 -0,0155 

 INDIRETO   LFB 0,0110 0,0268  INDIRETO   PG -0,0058 -0,2334 

 INDIRETO   EC  -0,0001 -0,0408  INDIRETO   CC 0,0253 -0,0508 

 INDIRETO   CCexP  0,0410 0,0804  INDIRETO   LC 0,0247 0,2026 

 INDIRETO   CP 0,0294 0,1020   
  

 INDIRETO   PP 0,1011 0,2578  TOTAL     0,2605* 0,6439+ 

VARIÁVEL    PP        

 DIRETO   FeP -0,4402 -0,6680  INDIRETO   NGCP 0,0489 0,0683 

 INDIRETO   CFB -0,0048 -0,0193  INDIRETO   NGIP  0,0039 0,0071 

 INDIRETO   LFC 0,0253 0,0320  INDIRETO   PG 0,0027 0,1023 

 INDIRETO   EC  0,0002 0,0590  INDIRETO   CC 0,0160 -0,0267 

 INDIRETO   CCexP  -0,0266 -0,0299  INDIRETO   LC -0,0079 -0,0436 

 INDIRETO   CP 0,1010 0,2111   
  

 INDIRETO   NPP -0,0078 -0,1138  TOTAL     -0,3334** -0,4886+ 

VARIÁVEL    NGCP         

 DIRETO   FeP 0,0681 0,1058  INDIRETO   PP -0,3161 -0,4314 

 INDIRETO   CFB -0,0122 -0,0373  INDIRETO   NGIP  -0,0036 0,0002 

 INDIRETO   LFB 0,0252 0,0353  INDIRETO   PG -0,0065 -0,1871 

 INDIRETO   EC  0,00005 0,0056  INDIRETO   CC -0,0213 0,0232 

 INDIRETO   CCexP  -0,0047 0,0012  INDIRETO   LC 0,0095 0,0689 

 INDIRETO   CP 0,0918 0,1959   
  

 INDIRETO   NPP 0,0015 0,0276  TOTAL     -0,1613 NS -0,1813 NS 

VARIÁVEL    NGIP        
 DIRETO   FeP 0,0847 0,1109  INDIRETO   PP -0,0203 -0,0432 

 INDIRETO   CFB 0,0274 0,0614  INDIRETO   NGCP -0,0029 0,0002 

 INDIRETO   LFB 0,0269 0,0418  INDIRETO   PG -0,0013 -0,0508 

 INDIRETO   EC  0,0002 0,0572  INDIRETO   CC 0,0231 -0,0289 

 INDIRETO   CCexP  -0,0086 -0,0133  INDIRETO   LC 0,0120 0,0805 

 INDIRETO   CP 0,1004 0,2500   
  

Continuação... 
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 INDIRETO   NPP  -0,0413  TOTAL     0,2477* 0,4355+ 

VARIÁVEL    PG          
 DIRETO   FeP 0,0146 0,3963  INDIRETO   PP -0,0831 -0,1724 

 INDIRETO   CFB 0,0041 0,0127  INDIRETO   NGCP -0,0306 -0,0499 

 INDIRETO   LFB -0,0115 -0,0194  INDIRETO   NGPI -0,0078 -0,0142 

 INDIRETO   EC  0,0001 0,0434  INDIRETO   CC 0,0277 -0,0286 

 INDIRETO   CCexP  -0,0366 -0,0494  INDIRETO   LC -0,0320 -0,1893 

 INDIRETO   CP -0,0437 -0,1091   
  

 INDIRETO   NPP -0,0135 -0,1737  TOTAL     -0,2108* -0,3142 NS 

VARIÁVEL    CC          
 DIRETO   FeP 0,1295 -0,1465  INDIRETO   PP -0,0546 -0,1218 

 INDIRETO   CFB -0,0041 -0,0096  INDIRETO   NGCP -0,0112 -0,0167 

 INDIRETO   LFB 0,0198 0,0309  INDIRETO   NGIP 0,0151 0,0218 

 INDIRETO   EC  0,0001 0,0266  INDIRETO   PG 0,0031 0,0774 

 INDIRETO   CCexP  0,0184 0,0203  INDIRETO   LC 0,0193 0,1283 

 INDIRETO   CP 0,1051 0,2661   
  

 INDIRETO   NPP 0,0066 0,1024  TOTAL     0,2602* 0,3645 NS 

VARIÁVEL    LC  
       

 DIRETO   FeP -0,0507 -0,2656  INDIRETO   PP -0,0692 -0,1098 

 INDIRETO   CFB 0,0027 0,0140  INDIRETO   NGCP -0,0128 -0,0274 

 INDIRETO   LFB -0,0228 -0,0394  INDIRETO   NGIP -0,0201 -0,0336 

 INDIRETO   EC  0,0001 0,0209  INDIRETO   PG 0,0092 0,2825 

 INDIRETO   CCexP  -0,0535 -0,0672  INDIRETO   CC -0,0492 0,0707 

 INDIRETO   CP -0,0834 -0,2194   
  

 INDIRETO   NPP -0,0165 -0,2251  TOTAL     -0,3717** -0,6263++ 

Coeficiente de determinação 0,3325 0,9064 

 Efeito da variável residual 0,8169 0,3058 

Valor de k 0,1002 

¹EF – efeito fenotípico; EG – efeito genotípico; CFB - comprimento da folha bandeira (cm); LFB - largura 
da folha bandeira (cm); EC - espessura do colmo (cm); CCexp - comprimento do colmo excluindo a 
panícula (cm); CP - comprimento da panícula (cm); NPP - número de panículas por planta; PP - peso 
da panícula (g); NGBP - número de grãos cheios por panícula; NGIP - números de grãos inférteis por 
panícula; PG - peso de 1000 grãos (g); CC - comprimento da cariopse (cm); LC – largura da cariopse 
(cm); FeP - Fe em grão polido (ng g−1); Efeito direto – efeito de uma variável sobre a variável principal 
(FeP); Efeito indireto - é o efeito via variáveis sobre a variável que influencia a variável principal; **  *: 
Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste t; ++  +: significativo a 1 e 5 % respectivamente - pelo 
teste de Mantel. 

 

4.4 Discussão 
 

A maioria dos caracteres que teve correlação significativa com FeD e FeP 

apresentou esta correlação de forma fenotípica e genotípica (Tabela 2), sugerindo 

uma associação entre estes. Por outro lado, as diferenças observadas entre as 

Continuação... 
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significâncias das correlações genotípicas e fenotípicas podem ser explicadas pela 

influencia do ambiente na expressão dos caracteres.  

Neste estudo a análise de correlação fenotípica não foi discutida devido ao 

baixo coeficiente de determinação observado na análise de trilha. Este coeficiente 

demonstra a proporção da variação explicada em relação à variação total, e neste 

caso, indica que as variáveis estudadas na correlação fenotípica não foram suficientes 

para explicar o acúmulo de Fe no grão. Além disso, se deu ênfase para as correlações 

genotípicas, pois essas envolvem uma associação de natureza herdável, o que pode 

ser de grande importância em programas de melhoramento (CARVALHO; 

LORENCETTI; BENIN, 2004).  

Uma das possíveis causas da correlação genética é o pleiotropismo, em que 

um gene define a expressão de dois ou mais caracteres ou, a ligação gênica que pode 

ser mantida ou não ao longo das gerações (CARMONA et al., 2015; FALCONER, 

1964). No caso de caracteres de qualidade do arroz, estes exibem relações 

complexas devido principalmente, ao fato de um gene controlar várias características 

(pleiotropia). Dessa forma a análise de correlação genotípica permite explorar mais a 

fundo a real relação entre caracteres (ZHANG; GUO; PENG, 2004). 

Apesar da informação obtida pela análise de correlação, deve-se considerar 

que é apenas um método de associação linear simples (VENCOVSKY; BARRIGA, 

1992), assim devido a importância das relações de causa e efeito foi realizada a 

análise de trilha para cada variável separadamente. Essa análise permite identificar 

quais caracteres possuem um maior efeito direto positivo com o caráter principal 

(CRUZ; CARNEIRO, 2006). Além disso, possibilita um aprofundamento quanto a 

influência dos caracteres presentes na análise, o que pode explicar a existência de 

correlações positivas e negativas, com magnitudes diferentes entre as variáveis 

estudadas (SILVA et al., 2005).  

Embora a variável LFB tenha apresentado correlação média com FeD, seu 

efeito direto foi de média magnitude, sendo assim, os efeitos indiretos também devem 

ser levados em consideração como possíveis causas da correlação. Neste caso, os 

efeitos causais indiretos de NPP e CC devem ser utilizados simultaneamente na 

seleção indireta. O Fe depois de ser absorvido pelas raízes é movido para folhas e 

órgãos de armazenamento (GAO et al., 2016; KIM; GUERINOT, 2007). A relação entre 

a folha bandeira e o acúmulo de Fe no grão já têm sido reportada por outro estudo, 
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no qual foi verificado uma remobilização do Fe presente na folha bandeira para o grão 

(SPEROTTO et al., 2010). Estes resultados reforçam a ideia de que o LFB juntamente 

com o NPP e CC podem ser utilizados pelo melhorista na seleção indireta para maior 

conteúdo de Fe em grãos destinados ao consumo integral. Neste caso, deve-se 

considerar que genótipos com folhas mais largas tenderiam a acumular mais Fe.  

Mesmo que os caracteres LFB e CC tenham apresentado uma correlação com 

valores muito similares, o caráter CC se torna mais interessante para o melhorista na 

seleção indireta devido ao alto efeito direto sobre FeD. Nessa situação a correlação 

explica uma associação verdadeira, não dependendo do efeito indireto de outros 

caracteres. Estudos realizados por Zhang; Guo e Peng (2004), em um tipo de arroz 

de pericarpo preto, também encontraram correlações postivas entre o CC e o teor de 

Fe no grão. Estes resultados indicam que para obtenção de genótipos com maior 

concentração de Fe no grão deve-se optar por selecionar características como maior 

comprimento do grão. Considerando que, de maneira geral, o arroz mais procurado e 

consumido é aquele polido, longo e fino, denominado ‘‘agulhinha’’ (CONAB, 2015; 

STRECK et al., 2017), a seleção de genótipos cuja cariopse é mais longa torna-se 

mais vantajosa, pois é de fácil mensuração e o produto final mais facilmente aceito 

pelos consumidores. 

 Outro caráter que poderia ser considerado para seleção indireta para FeD é a 

altura de planta (CCexP), pois apresentou uma correlação média e negativa, porém o 

efeito direto foi de média magnitude e efeito indireto via NPP de maior magnitude. 

Assim se o melhorista optar por utilizar este caráter, deve selecionar plantas de porte 

baixo e levar em consideração também o NPP. 

Para o FeP, a variável CP apresentou uma correlação de magnitude média e 

positiva, sendo o efeito direto semelhante ao valor da correlação, o que denota uma 

associação verdadeira entre estas variáveis (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). É 

possível que o melhorista ao selecionar plantas com panículas maiores estará 

também, selecionando grãos com maior teor de Fe além de plantas mais produtivas.  

Interessantemente o caráter NGIP mostrou uma correlação positiva e de 

magnitude média com FeP, porém com efeito direto baixo e indireto via CP maior. 

Embora este apresente uma correlação significativa, não pode ser considerado para 

seleção indireta, já que a seleção estaria sendo feita contra a produtividade. A variável 

PP apresentou uma correlação negativa e de média magnitude com FeP, com efeito 
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direto alto que confere confiança para seleção indireta. Porém, como o caráter 

mencionado acima, este não é indicado para seleção indireta uma vez que a escolha 

de panículas mais leves conduziria a uma queda no rendimento.  

Os caracteres que apresentaram correlação significativa com o teor de Fe em 

grão descascado e em grão polido foram NPP e LC. Em relação ao NPP verificou-se 

uma forte correlação com FeD e FeP, com um alto efeito direto sobre FeD e menor 

efeito direto sobre FeP. Estes resultados sugerem este caráter como uma alternativa 

interessante para a seleção indireta.  

Correlações negativas foram verificadas entre LC e FeD e FeP. De acordo com 

o efeito direto sobre FeD sugere-se que os efeitos indiretos (NPP e CC) são a causa 

da correlação. De forma similar, o efeito direto sobre FeP foi semelhante aos indiretos 

(NPP e CP). Para seu uso na seleção indireta é indicado a escolha de genótipos com 

grãos mais finos. Porém, apesar da forte correlação observada com LC, a análise 

indica que para seleção indireta mais caracteres devem ser levados em consideração.  

Quando o objetivo for seleção de genótipos para aumento de Fe em grãos 

integrais ou em grãos polidos, os caracteres analisados neste estudo podem ser 

utilizados na seleção indireta. Estes podem facilitar o trabalho do melhorista uma vez 

que, apresentam fácil mensuração, de avaliação menos onerosa e alta herdabilidade. 

Por outro lado, a seleção para dupla finalidade (arroz integral e polido) é mais 

complexa, visto que os caracteres que apresentaram correlação significativa também 

são influenciados indiretamente. Além disso um dos caracteres (NPP), têm média 

herdabilidade, sendo caracterizado como poligênico, influenciado pelo ambiente, e 

pela interação do genótipo com o ambiente (REBOLLEDO et al., 2016), dificultando 

ainda mais o processo de seleção. 

A herdabilidade constitui-se como sendo o acúmulo dos loci que inflluenciam 

determinada variável, uma vez conhecida facilita a seleção de um caráter (AMORIM 

et al., 2008; DA SILVA et al., 2011). Esta é considerada baixa, quando os valores 

oscilam entre 0,01 e 0,15, mediana entre 0,15 e 0,50 e alta quando os valores são 

superiores a 0,50 (RESENDE, 1995). Quando os caracteres de efeito direto e indireto 

se correlacionam de forma elevada, e o segundo expressa uma alta herdabilidade, 

diz-se que a seleção indireta proporciona sólidos benefícios (CARVALHO; 

LORENCETTI; BENIN, 2004).  
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De maneira geral, este estudo traz informações acerca do acúmulo de Fe em 

grão de arroz e estratégias para facilitar o processo de seleção para este caráter. 

Foram estudados caracteres cuja avaliação é mais econômica, de fácil aferição e com 

alta herdabilidade quando comparados com o principal. Foi possível identificar 

caracteres promissores para seleção indireta, no entanto este estudo deve ser mais 

aprofundado para confirmar os resultados obtidos. 

 

4.5 Conclusão 

 
Existe variabilidade dentro do grupo de genótipos de arroz avaliados para as 

características analisadas, com o caráter número de panículas por planta (NPP) 

mostrando uma correlação forte com o acúmulo de Fe em ambos os tipos de grão. 

Assim pode-se indicar este caráter para seleção indireta, no entanto, quando o 

objetivo for a obtenção de genótipos para produção de arroz polido com maior teor de 

Fe, deve-se considerar simultaneamente os caracteres peso de panícula (PP) e 

largura da cariopse (LC). Porém, deve-se lembrar que este caráter apresenta média 

herdabilidade. Assim, alternativamente, sugere-se a utilização de comprimento da 

cariopse (CC) e comprimento da panícula (CP) para seleção indireta visando 

genótipos com maior conteúdo de Fe em grãos do tipo integral e polido, 

respectivamente. 
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5 Considerações finais 

 

 

A cultura do arroz é de extrema importância econômica e alimentar. O 

melhoramento genético e o desenvolvimento de novas estratégias e ferramentas para 

aprimorar o arroz cultivado/consumido, são essenciais para garantir e suprir o 

constante crescimento da população e consequente aumento no consumo de 

alimentos.  

O grande objetivo do melhoramento genético esteve e está voltado em grande 

parte, para a produtividade, contudo, o desenvolvimento e a produção de um arroz 

nutricionalmente rico têm ganhado espaço na agricultura. O arroz é o alimento base 

da dieta de muitas pessoas, porém possui poucas concentrações de minerais como o 

ferro e o zinco. O processo de biofortificação visa através do melhoramento clássico 

ou do moderno, a criação de genótipos de culturas como o arroz, com elevado teor de 

vitaminas e minerais. 

O arroz produzido e consumido não é capaz de suprir sozinho todas as 

exigências nutricionais necessárias para uma dieta equilibrada. Ao passar pelo 

beneficiamento, obtém-se diferentes tipos de arroz, sendo que as concentrações de 

nutrientes variam entre o arroz integral e do tipo polido. Neste estudo, um grupo de 95 

genótipos de arroz foi analisado quanto ao teor dos minerais ferro e zinco em grãos 

somente descascados (arroz integral) e polidos (arroz polido). Foi constatado que 

existe variabilidade genética entre os genótipos, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento de cultivares superiores nutricionalmente em programas de 

melhoramento. 

A seleção direta de genótipos com maiores concentrações de ferro no grão é 

dificultada, já que a detecção deste mineral no cereal é trabalhosa e onerosa. 

Contudo, a seleção indireta de um caráter com elevada herdabilidade e de fácil 

mensuração pode gerar grandes progressos. Neste sentido, buscou-se identificar 
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características agronômicas com correlação significativa com acúmulo de ferro, na 

qual verificou-se que as variáveis número de panículas por planta (NPP), comprimento 

da cariopse (CC) e comprimento da panícula (CP) são passíveis de serem utilizadas 

para a seleção indireta no melhoramento genético, visando um grão com maior 

concentração deste elemento. 

A participação do melhoramento genético em processos como a biofortificação 

é importante e necessária diante da atual condição nutricional enfrentada por bilhões 

de pessoas. Então, almeja-se que o uso de genótipos promissores possa contribuir 

para uma melhoria significativa deste cenário. 

 A continuidade deste estudo se dará através do mapeamento genético para 

acúmulo de ferro em grãos de arroz. Os dados de genotipagem já foram obtidos e 

estão sendo processados, enquanto que os dados de fenotipagem aguardam a 

avaliação do segundo ano.  
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Apêndice A - Lista dos 95 genótipos de arroz utilizados no desenvolvimento das 

pesquisas, instituição, origem, subespécie, cultivo e características especiais. 

Instituição Genótipo Origem Subespécie Cultivo  

Embrapa BRS 358 Brasil  Japônica Irrigado  

 BRS 6 Chui Brasil  Indica Irrigado  

 BRS 7 Taim Brasil  Indica Irrigado  

 BRS AG Brasil  Japônica Irrigado  

 BRS Agrisul Brasil  Indica Irrigado  

 BRS Atalanta Brasil  Indica Irrigado  

 BRS Bojuru Brasil  Japônica Irrigado  

 BRS Firmeza Brasil  Indica Irrigado  

 BRS Formoso Brasil  Indica Sequeiro  

 BRS Fronteira Brasil  Japônica Irrigado  

 BRS Ligeirinho Brasil  Indica Irrigado  

 BRS Pampa Brasil  Indica Irrigado  

 BRS Pampeira Brasil  Indica Irrigado  

 BRS Querência Brasil  Indica Irrigado Translúcido 

 BRS Sinuelo CL Brasil  Indica Irrigado  

 BRSA 701 CL Brasil  Indica Irrigado  

 Cachinho Brasil  Japônica Irrigado Cateto 

 IAS 12-9 Formosa Brasil  Japônica Irrigado  

 BRS Pelota Brasil  Indica Irrigado  

  Qualimax Brasil  Indica Irrigado  

IRGA BR IRGA 409 Brasil  Indica Irrigado  

 BR IRGA 410 Brasil  Indica Irrigado  

 BR IRGA 412 Brasil  Indica Irrigado  

 BR IRGA 413 Brasil  Indica Irrigado  

 BR IRGA 414 Brasil  Indica Irrigado  

 EEA 404 Brasil  Indica Irrigado  

 EEA 405 Brasil  Indica Irrigado  

 IRGA 417 Brasil  Indica Irrigado  

 IRGA 418 Brasil  Indica Irrigado  

 IRGA 419 Brasil  Indica Irrigado  

 IRGA 420 Brasil  Indica Irrigado  

 IRGA 424 CL Brasil  Indica Irrigado  

 IRGA 427 Brasil  Indica Irrigado  

 IRGA 428 Brasil  Indica Irrigado  

  IRGA 429 Brasil  Indica Irrigado  

      

Instituição Genótipo Origem Grupo Cultivo  

Embrapa/IRGA BR IRGA 411 Brasil  Indica Irrigado  

Epagri EMPASC 100 Brasil  Indica Irrigado  

 EMPASC 101 Brasil  Indica Irrigado  

Continua... 
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EMPASC 102 Brasil  Indica Irrigado  

 EMPASC 103 Brasil  Indica Irrigado  

 EMPASC 104 Brasil  Indica Irrigado Aromático 

 EMPASC 105 Brasil  Indica Irrigado  

 EPAGRI 106 Brasil  Indica Irrigado  

 EPAGRI 107 Brasil  Indica Irrigado  

 EPAGRI 108 Brasil  Indica Irrigado  

 EPAGRI 109 Brasil  Indica Irrigado  

 SC 173 Brasil  Indica Irrigado  

 SC 460 Brasil  Japônica Irrigado  

 SCS 112 Brasil  Indica Irrigado  

 SCS 114 AndoSan Brasil  Indica Irrigado  

 SCS 116 Satoru Brasil  Indica Irrigado  

 SCS 117 CL Brasil  Indica Irrigado  

 SCS 118 Marques Brasil  Indica Irrigado  

 SCS 119 Rubi Brasil  Indica Irrigado Vermelho 

 SCS 121 CL Brasil  Indica Irrigado  

 SCS 115 CL Brasil  Indica Irrigado  

Epagri/Embrapa SCS BRS 111 Brasil  Indica Irrigado  

CIRAD IRAT 124 França Indica Irrigado  

 IRAT 162 França Indica Irrigado  

CIRAD/Embrapa BRS CIRAD 302 Brasil  Indica Irrigado  

Embrapa/CNPAF/IRAT SCS BRS Tio Taka Brasil  Indica Irrigado  

IRRI OR 63-252 Filipinas  Indica Irrigado  

Variedade tradicional MNA PB 0405 Brasil  Indica Irrigado Vermelho 

 Zebu Brasil  Japônica Irrigado  

BASF Guri Inta CL Brasil  Indica Irrigado  

IITA TOX 514-16-101-1 Nigéria Indica Sequeiro  
Ancestrais de Várias 
Origens Amarelo B Desconhecido Japônica _  

 Amaroo Austrália Indica Irrigado  

 Arbório Itália Japônica Irrigado  

  Austral Desconhecida Japônica Irrigado  

      

Instituição Genótipo Origem Grupo Cultivo  

CGF M1150 Brasil Indica Irrigado Mutante 

 M1313 Brasil Indica Irrigado Mutante 

 M1341 Brasil Indica Irrigado Mutante 

 M443 Brasil Indica Irrigado Mutante 

  M1410 Brasil Indica Irrigado Mutante 

      

Instituição Genótipo Origem Grupo Cultivo  

 Basmati 370 Paquistão Indica Irrigado Aromático 

 Bluebelli EUA Indica Irrigado Extra longo 

Continua... 

Continuação... 
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 Brilhante Chile Japônica Irrigado  

 Cacho Grande Brasil Japônica Sequeiro  

 Carnaroli Itália Indica Irrigado  

 Carolina EUA Indica Sequeiro  

 

Japonês de 
Várzea _ Japônica Irrigado  

 Jasmine   Tailândia Japônica Irrigado Aromático 

 Jasmine 85 Tailândia Japônica Irrigado Aromático 

 Koshihikari Japão Japônica Irrigado  

 Lemont EUA Japônica Irrigado  

 Meio Chumbinho _ Japônica Irrigado Cateto 

 Nowrin Mochi Desconhecido Japônica Irrigado  

 Puitá Inta CL Argentina Indica Irrigado  

 Rexoro EUA Indica Irrigado  

 Sambuc França Indica Irrigado  

 Selenio Itália Japônica Irrigado  

 Soulanet França Indica Irrigado  

 Tetep Vietna Indica Irrigado  

  Tomoe Mochi Japão Japônica Irrigado  
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Apêndice B - Parâmetros operacionais do ICP-MS  

Isótopos monitorados   

    Modo Helium (LoD in µg L-1) 57Fe (0.3), 66Zn (0.24) 

Padrão interno (todos os modos) 193Ir 10 µg L-1 

Padrão do pico/ Repetições/ Alcance 3 / 2 / 100 

Potência de Radiofrequência 1550 W 

Taxa de Fluxo de Argônio 15 L min-1 

Amostragem / velocidade / estabilização 8 s / 0.4 rps / 4 s 

Bomba nebulizadora (aquisição) 0.25 rps (all modes) 

Nebulizador da Transportadora Gás Fluxo 1.07 L min-1 

Tipo de nebulizador Mira MistTM 

Câmara de pulverização UHMI Quartz Spray Chamber 

     Temperatura 2oC 

Faixa (2,5 mm) de profundidade da amostra 8 mm 

Interface Nickel cones 

     Cone amostrador 1.0 mm 

     Separador 0.9 mm 

Célula de colisão Helium > 99.999 % 

LoD: Limite de detecção; Rps: rotação por segundo. 
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Apêndice C - Médias da concentração de Fe no grão de arroz para os 95 genótipos. 

DESCASCADO  POLIDO 

Genótipo Fe (ng g-1)  Genótipo Fe (ng g-1)  

Meio Chumbinho 20226,26 A EPAGRI 107 10052,00 A 

BRS Fronteira 19788,57 A Cachinho 7064,85 AB 

SCS 114 AndoSan 19089,50 AB EPAGRI 108 7027,24 AB 

Cachinho 17697,58 AB BRS Agrisul 6974,73 AB 

BRS 6 Chui 17230,02 AB SCS BRS 111 6783,66 AB 

BRS Atalanta  16997,63 AB BRS Formoso 6657,93 AB 

BRS Ligeirinho  16277,58 AB Jasmine 85 6527,60 AB 

SCS BRS Tio Taka 16149,97 AB BRS CIRAD 302 6445,17 AB 

BRS Pelota 15980,05 AB SCS 114 AndoSan  6219,57 AB 

EEA 405 15979,03 AB EMPASC 102 5948,56 AB 

BR IRGA 411 15858,35 AB TOX 514-16-101-1 5931,98 AB 

M1313 15793,20 AB SCS 112 5869,95 AB 

Carnaroli 15774,51 AB BRSA 701 CL 5854,65 AB 

BRS Agrisul 15668,43 AB SC 460 5626,55 AB 

Puitá Inta CL 15578,72 AB BRS Atalanta 5565,49 AB 

SCS BRS 111 15558,85 AB EEA 404 5482,28 AB 

EPAGRI 107 15519,46 AB Meio Chumbinho 5450,55 AB 

BR IRGA 409 15547,41 AB IRGA 418 5401,71 AB 

Amaroo 15481,62 AB SC 173 5157,83 AB 

Lemont 15383,69 AB IRGA 429 5086,18 AB 

IRGA 419 15249,16 AB M1410 4999,53 AB 

BR IRGA 414 15217,70 AB Japonês de Várzea 4978,27 AB 

TOX 514-16-101-1 15048,23 AB Tetep 4931,94 AB 

BRSA 701 CL 15028,58 AB M1313 4890,12 AB 

Jasmine 14988,93 AB SCS 118 Marques 4863,79 AB 

Basmati 370 14967,40 AB BR IRGA 413 4695,69 AB 

SCS 117 CL 14731,28 AB Austral 4675,44 AB 

Soulanet 14727,50 AB EMPASC 103 4664,01 AB 

IRGA 428 14665,05 AB BR IRGA 409 4606,32 AB 

BR IRGA 413 14446,72 AB SCS 117 CL 4583,52 AB 

SCS 121 CL 14205,29 AB EMPASC 101 4571,33 AB 

SCS 112 14070,81 AB Amarelo B 4571,21 AB 

BRS 7 Taim 13987,54 AB EMPASC 100 4553,02 AB 

IRGA 418 13848,52 AB EMPASC 104 4515,60 AB 

Guri Inta CL 13840,61 AB SCS 115 CL 4514,94 AB 

IRGA 417 13795,97 AB SCS BRS Tio Taka 4497,77 AB 

SCS 115 CL 13760,98 AB EPAGRI 109 4493,91 AB 

Qualimax 13722,73 AB SCS 121 CL 4487,23 AB 

EPAGRI 109 13535,72 AB BRS 6 Chui 4427,44 AB 

EPAGRI 108 13435,02 AB Carnaroli 4423,83 AB 

EMPASC 101 13313,39 AB SCS 116 Satoru 4401,21 AB 

Continua... 
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EPAGRI 106 13281,04 AB M1150 4286,64 AB 

SCS 118 Marques 13262,08 AB Sambuc 4281,02 AB 

BRS Sinuelo 13249,34 AB EMPASC 105 4270,06 AB 

BR IRGA 410 13079,53 AB IRGA 424 CL 4206,37 AB 

EEA 404 13044,89 AB Jasmine  4135,48 AB 

BRS CIRAD 302 13023,55 AB Brilhante 3945,59 AB 

Japonês de Várzea 13011,37 AB IRGA 428 3907,66 AB 

SC 173 12916,67 AB BRS Pampeira 3811,30 AB 

SCS 119 Rubi 12897,06 AB BRS AG 3801,80 AB 

Sambuc 12843,46 AB BRS Firmeza 3788,37 AB 

EMPASC 102 12812,96 AB BRS Pelota 3782,31 AB 

Carolina 12747,99 AB Bluebelli 3689,69 AB 

IRGA 424 CL 12642,46 AB BR IRGA 411 3676,89 AB 

Koshihikari 12598,72 AB Koshihikari 3570,64 AB 

IRGA 429 12572,49 AB BRS 358 3565,47 AB 

IRAT 162 12548,26 AB BRS Querência 3546,46 AB 

IRAT 124 12531,19 AB IRGA 420 3521,76 AB 

IRGA 420 12484,26 AB BRS Fronteira 3520,16 AB 

Jasmine 85 12468,07 AB Basmati 370 3518,14 AB 

BRS Querência 12439,91 AB BRS Ligeirinho 3515,71 AB 

M443 12432,60 AB BRS Pampa 3494,91 AB 

BRS 358 12426,60 AB M1341 3488,24 AB 

Bluebelli 12374,99 AB IRGA 427 3478,97 AB 

M1341 12365,81 AB Rexoro 3459,81 AB 

Tetep 12256,60 AB OR 63-252 3433,03 AB 

SCS 116 Satoru 12127,28 AB IRAT 124 3430,11 AB 

SC 460 12124,94 AB IRGA 419 3371,30 AB 

M1150 12072,32 AB Carolina 3348,60 AB 

M1410 11972,34 AB Amaroo 3346,51 AB 

Arbório 11956,89 AB Puitá Inta CL 3339,57 AB 

BRS Pampeira 11787,44 AB EPAGRI 106 3332,25 AB 

Brilhante 11455,36 AB SCS 119 Rubi 3319,63 AB 

BRS Formoso 11409,62 AB BRS 7 Taim 3311,63 AB 

Austral 11353,89 AB Selenio 3310,45 AB 

Selenio 11200,88 AB BRS Sinuelo 3299,46 AB 

Tomoe Mochi 11181,08 AB BR IRGA 410 3243,86 AB 

BR IRGA 412 11135,97 AB IRGA 417 3220,19 AB 

Zebu 11108,50 AB BR IRGA 414 3193,34 AB 

Cacho Grande 11067,81 AB EEA 405 3157,84 AB 

IRGA 427 11000,15 AB IRAT 162 3111,68 AB 

EMPASC 105 10966,79 AB Tomoe Mochi 3101,40 AB 

OR 63-252 10907,71 AB M443 2959,28 AB 

EMPASC 103 10864,21 AB MNA PB 0405 2916,20 AB 

BRS Firmeza 10821,51 AB Zebu 2873,17 AB 

EMPASC 104 10805,31 AB Qualimax 2800,94 AB 

BRS Pampa 10421,09 AB Cacho Grande 2764,06 AB 
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Nowrin Mochi 10098,85 AB Guri Inta CL 2751,84 AB 

BRS Bojuru 9515,50 AB Lemont 2591,11 AB 

Rexoro 9508,49 AB BRS Bojuru 2572,06 AB 

EMPASC 100 9230,21 AB BR IRGA 412 2443,90 AB 

Amarelo B 8780,41 AB Nowrin Mochi 2442,39 AB 

BRS AG 8683,91 AB IAS 12-9 Formosa 2215,66 AB 

IAS 12-9 Formosa 8550,28 AB Soulanet 1912,53    B 

MNA PB 0405 8260,24    B Arbório 1780,38    B 

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre elas na coluna pelo teste de 
Tukey (p ≤ 0,05). 
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Apêndice D - Médias da concentração de Zn no grão de arroz para os 95 genótipos. 

  DESCASCADO POLIDO  

Genótipo Zn (ng g-1)  Genótipo Zn (ng g-1)  

Carnaroli 35310 A Carnaroli 25962 A 

Arbório 30369 AB Arbório 24449 AB 

EEA 405 30124 ABC SC 460 22446 ABC 

EPAGRI 109 29816 ABCD EPAGRI 107 21950 ABCD 

IRAT 162 26732 ABCDE EMPASC 102 21684 ABCDE 

BR IRGA 411 26654 ABCDEF TOX 514-16-101-1 21319 ABCDEF 

Japonês de V. 25583 ABCDEFG IRAT 162 21035 ABCDEFG 

EPAGRI 107 25011   BCDEFG  Brilhante 20036 ABCDEFGH 

SCS 116 Satoru 24963   BCDEFG  SCS 115 CL 19434 ABCDEFGHI 

TOX 514-16-101-1 24198   BCDEFG  Japonês de V. 19198   BCDEFGHIJ 

Brilhante 23955   BCDEFG  EPAGRI 109 19191   BCDEFGHIJ 

EPAGRI 108 23801   BCDEFG  SC 173 18686   BCDEFGHIJK 

Basmati 370 22974   BCDEFG  SCS 116 Satoru 18625   BCDEFGHIJKL 

BRS 6 Chui 22912   BCDEFG  Cacho Grande 18496   BCDEFGHIJKLM 

Zebu 22847   BCDEFG  BR IRGA 413 18456   BCDEFGHIJKLM 

SC 460 22728   BCDEFG  EPAGRI 108 18415   BCDEFGHIJKLM 

EMPASC 101 22690   BCDEFG  SCS 112 18295   BCDEFGHIJKLM 

BRS Ligeirinho 22560   BCDEFG  Cachinho 18028      CDEFGHIJKLMN 

Tomoe Mochi 22509   BCDEFG  SCS BRS T. T. 17878      CDEFGHIJKLMN 

BRS AG 22060   BCDEFG  EMPASC 100 17840      CDEFGHIJKLMN 

SCS 117 CL 22024   BCDEFG  EMPASC 101 17826      CDEFGHIJKLMN 

SCS 115 CL 22009   BCDEFG  Rexoro 17482      CDEFGHIJKLMNO 

EMPASC 103 21991   BCDEFG  BR IRGA 411 17304      CDEFGHIJKLMNO 

EEA 404 21908   BCDEFG  Tomoe Mochi  17278      CDEFGHIJKLMNO 

SCS BRS T. T. 21780   BCDEFG  Meio Chumbinho 17053      CDEFGHIJKLMNO 

EMPASC 102 21623   BCDEFG  SCS 121 CL 16969      CDEFGHIJKLMNO 

SCS 112 21354   BCDEFG  SCS 114 A. 16901      CDEFGHIJKLMNO 

Carolina 21323   BCDEFG  IRGA 417 16883      CDEFGHIJKLMNO 

Amarelo B 21284   BCDEFG  Jasmine 16842      CDEFGHIJKLMNO 

BR IRGA 413 21186   BCDEFG  EEA 404 16752      CDEFGHIJKLMNO 

Amaroo 21115   BCDEFG  Tetep 16748      CDEFGHIJKLMNO 

Rexoro 21018   BCDEFG  IRGA 418 16718      CDEFGHIJKLMNO 

EMPASC 104 20904   BCDEFG  BRS CIRAD 302 16699      CDEFGHIJKLMNO 

Cacho Grande 20821   BCDEFG  BRS Formoso 16451      CDEFGHIJKLMNO 

Cachinho 20734   BCDEFG  BR IRGA 409 16293      CDEFGHIJKLMNO 

BR IRGA 414 20711   BCDEFG  Lemont 16164         DEFGHIJKLMNO 

SCS 118 M. 20675   BCDEFG  EMPASC 104 16150         DEFGHIJKLMNO 

OR 63-252 20633   BCDEFG  BRS Ligeirinho 16128         DEFGHIJKLMNO 

IRGA 418 20590   BCDEFG  BRS AG 16115         DEFGHIJKLMNO 

SCS 114 A. 20509   BCDEFG  Zebu 16050         DEFGHIJKLMNO 

Tetep 20444   BCDEFG  EMPASC 103 15958         DEFGHIJKLMNO 
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BRS CIRAD 302 20432   BCDEFG  M1313 15940         DEFGHIJKLMNO 

Meio Chumbinho 20425   BCDEFG  Jasmine 85 15856         DEFGHIJKLMNO 

SC 173 20411   BCDEFG  IRGA 429 15788         DEFGHIJKLMNO 

IRGA 428 20303     CDEFG  M1341 15785         DEFGHIJKLMNO 

Jasmine 85 20302     CDEFG  SCS 117 CL 15709         DEFGHIJKLMNO 

SCS 121 CL 20265     CDEFG  BRS 6 Chui 15656            EFGHIJKLMNO 

BR IRGA 409 20237     CDEFG  EPAGRI 106 15597            EFGHIJKLMNO 

MNA PB 0405 20219     CDEFG  Amarelo B 15527            EFGHIJKLMNO 

BRS Agrisul 20206     CDEFG  MNA PB 0405 15527            EFGHIJKLMNO 

SCS 119 Rubi 20180     CDEFG  Bluebelli 15510            EFGHIJKLMNO 

Jasmine 20136     CDEFG  EMPASC 105 15473            EFGHIJKLMNO 

IRGA 417 20109     CDEFG  Basmati 370 15360               FGHIJKLMNO 

EMPASC 105 20025        DEFG  Koshihikari 15278               FGHIJKLMNO 

Puitá Inta CL 19975        DEFG  Amaroo 15123               FGHIJKLMNO 

BRS Pelota 19963        DEFG  Sambuc 15121               FGHIJKLMNO 

Selenio 19801        DEFG  IRGA 420 14860                 GHIJKLMNO 

BRS Formoso 19764           EFG  SCS 118 M. 14856                 GHIJKLMNO 

IRAT 124 19708           EFG  IRGA 424 CL 14804                 GHIJKLMNO 

BRS Firmeza 19648           EFG  IRAT 124 14793                 GHIJKLMNO 

BRS Atalanta 19595           EFG  Puitá Inta CL 14703                    HIJKLMNO 

Qualimax 19533           EFG  BRS Atalanta 14680                    HIJKLMNO 

IRGA 419 19444           EFG  BRS Pelota 14672                    HIJKLMNO 

M1313 19434           EFG  Selenio 14577                    HIJKLMNO 

Sambuc 19387           EFG  M1410 14576                    HIJKLMNO 

BRS Querência 19340           EFG  BR IRGA 414 14547                    HIJKLMNO 

EPAGRI 106 19285           EFG  SCS 119 Rubi 14307                    HIJKLMNO 

BRS 358 19053           EFG  BRS Firmeza 14307                    HIJKLMNO 

Koshihikari 19032           EFG  BRS Querência 14133                    HIJKLMNO 

M1410 18746           EFG  BRS Pampeira 14113                    HIJKLMNO 

Lemont 18625           EFG  BRS Agrisul 14102                    HIJKLMNO 

BRS Sinuelo 18609           EFG  IAS 12-9 F. 14039                    HIJKLMNO 

Nowrin Mochi 18481           EFG  IRGA 428 13992                    HIJKLMNO 

SCS BRS 111 18244           EFG  M443 13784                       IJKLMNO 

M1410 18043           EFG  BRS Sinuelo 13764                       IJKLMNO 

M443 18034           EFG  M1150 13704                       IJKLMNO 

BRS 7 Taim 17873           EFG  IRGA 419 13679                       IJKLMNO 

M1341 17787           EFG  BR IRGA 410 13562                       IJKLMNO 

IRGA 420 17768           EFG  Carolina 13417                       IJKLMNO 

BR IRGA 412 17757           EFG  Austral 13388                       IJKLMNO 

Guri Inta CL 17703           EFG  Guri Inta CL 13333                       IJKLMNO 

IRGA 429 17530           EFG  SCS BRS 111 13301                       IJKLMNO 

BRS Fronteira 17513           EFG  BRS 358 13289                       IJKLMNO 

Bluebelli 17503           EFG  BR IRGA 412 13241                       IJKLMNO 

IAS 12-9 F. 17503           EFG  Nowrin Mochi 13128                        JKLMNO 
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BRSA 701 CL 17502           EFG  BRS Fronteira 12879                          KLMNO 

Austral 17472           EFG  BRSA 701 CL 12812                          KLMNO 

BRS Pampeira 17246           EFG  OR 63-252 12689                          KLMNO 

IRGA 424 CL 17187           EFG  BRS Bojuru 12643                          KLMNO 

BRS Bojuru 16802           EFG  BRS 7 Taim 12433                             LMNO 

BR IRGA 410 16653              FG  Qualimax 12409                             LMNO 

Soulanet 16614                G  IRGA 427 12387                             LMNO 

IRGA 427 16350                G  EEA 405 12270                               MNO 

BRS Pampa 15967                G  BRS Pampa 11884                                  NO 

EMPASC 100 15711                G  Soulanet 11303                                     O 

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre elas na coluna pelo teste de 
Tukey (p ≤ 0,05). 
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Vitae 

 

Cássia Fernanda Stafen nasceu em 13 de outubro de 1990, em Água Boa – MT, filha 

de Paulino Stafen (agricultor) e Gladis Roselei Kehl Stafen (agricultora). Completou o 

ensino fundamental na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. José Maria de Castro, 

Victor Graeff – RS, em 2004 e o ensino médio (Magistério) no Instituto Estadual de 

Educação Nossa Senhora Imaculada, Tapera – RS, em 2008. Em julho de 2009 

ingressou no curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) e após um ano e meio trocou 

de curso, para Ciências Biológicas (Bacharelado), no Instituto de Ciências Biológicas 

– Universidade de Passo Fundo, concluindo no segundo semestre de 2013, tendo a 

colação de grau acontecido em dezembro deste mesmo ano. Durante a graduação, 

realizou estágio extra-curricular na área de biologia molecular e biotecnologia na 

Embrapa Trigo. O seu estágio de conclusão de curso foi realizado DuPont Pionner 

Sementes, com melhoramento de milho. Em março de 2016, iniciou o mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Centro de Genômica e 

Fitomelhoramento pela Universidade Federal de Pelotas, sob orientação da 

professora Dra. Camila Pegoraro, com bolsa do CNPq. Em fevereiro de 2018 finaliza 

o seu mestrado. Na sequência deste, a partir de março de 2018, realizará doutorado, 

no Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular – Instituto de 

Biologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
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