UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel
Programa de pós-graduação em Agronomia

Tese

Caracterização de genótipos de arroz quanto a resposta ao herbicida do grupo
químico das imidazolinonas e ao desenvolvimento de parte aérea e raiz.

Camila dos Santos Alves

Pelotas, 2019

3

Camila dos Santos Alves

Caracterização de genótipos de arroz quanto a resposta ao herbicida do grupo
químico das imidazolinonas e ao desenvolvimento de parte aérea e raiz.

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Agronomia da Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal
de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do
título de Doutor em Agronomia

Orientador: Antonio Costa de Oliveira
Coorientador(es): Ariano Martins de Magalhães Junior
Camila Pegoraro

Pelotas, 2019

4

Universidade Federal de Pelotas / Sistema de Bibliotecas
Catalogação na Publicação

A314c Alves, Camila dos Santos
AlvCaracterização de genótipos de arroz quanto a resposta
ao herbicida do grupo químico das imidazolinonas e ao
desenvolvimento de parte aérea e raiz / Camila dos Santos
Alves ; Antonio Costa de Oliveira, orientador ; Ariano
Martins de Magalhaes Junior, Camila Pegoraro,
coorientadores. — Pelotas, 2019.
Alv88 f. : il.
AlvTese (Doutorado) — Programa de Pós-Graduação em
Agronomia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel,
Universidade Federal de Pelotas, 2019.
Alv1. Sistema radicular. 2. Parte aérea. 3. Clearfiled®. 4.
Arroz-vermelho. 5. Evolução. I. Oliveira, Antonio Costa de,
orient. II. Magalhaes Junior, Ariano Martins de, coorient. III.
Pegoraro, Camila, coorient. IV. Título.
CDD : 633.18
Elaborada por Gabriela Machado Lopes CRB: 10/1842

Camila dos Santos Alves

Caracterização de genótipos de arroz quanto a resposta ao herbicida do grupo
químico das imidazolinonas e ao desenvolvimento de parte aérea e raiz.

Tese aprovada, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutora em
Agronomia, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel Universidade Federal de Pelotas.

Data da Defesa: 15 de julho de 2019

Banca examinadora:

Dr. Antonio Costa de Oliveira - Universidade Federal de Pelotas – RS.
Dr. Daniel da Rosa Farias. - Professor pelo Instituto Federal Catarinense – SC.
Dra. Gabriela Magalhães da Fonseca pesquisadora pelo Instituto Rio Grandense do
Arroz (IRGA) - RS.
Dra. Viviane Kopp - Universidade Federal de Pelotas – RS.

5

Ao meu pai (in memoriam) por ter me ensinado
os verdadeiros valores da vida e ao meu primo
Matheus (in memoriam) que está junto do meu
pai.
Dedico.

6

Agradecimentos

A Deus por me dar a oportunidade de viver.
Aos meus avós Sylvio, Carmem e Thereza, por serem meus amores, amigos
e incentivadores. A minha mãe Lucia, pela existência, carinho e conselhos; meus
irmãos Daniel, Marina por serem os melhores, ao meu doguinho Bold, por ser o meu
maior companheiro, as minhas amigas Thaís e Karine por serem tão especiais na
minha vida. Muito amor por vocês, agradeço por existirem.
A Rosa Lia Barbieri e a Fabiana Marum, que são mulheres as quais me
inspiro, essenciais para que eu persistisse na conclusão desta etapa. Agradeço
imensamente por todo o carinho, atenção, apoio e incentivo. Minha eterna gratidão.
Ao meu orientador Dr. Antonio, aos meus coorientadores: Dra. Camila e Dr.
Ariano, obrigada pela orientação, conselhos, incentivo e amizade.
Ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Federal de
Pelotas pela formação acadêmica, disponibilização de recursos e infraestrutura
necessários durante o curso de Doutorado. A Embrapa Clima Temperado pela
disponibilização de infraestrutura para execução dos experimentos. A CAPES pela
concessão da bolsa.

7

“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível
aos olhos” (Antoine de Saint-Exupéry)

8

Resumo
ALVES, Camila dos Santos. Caracterização de genótipos de arroz quanto a
resposta ao herbicida do grupo químico das imidazolinonas e ao
desenvolvimento de parte aérea e raiz. Orientador: Antonio Costa de Oliveira, 2019.
Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas RS, 2019.
O arroz é uma cultura com importância social e econômica devido a
participação na dieta de grande parte da população mundial. Alterações no
desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea e a competição com plantas
daninhas podem modificar significativamente os índices da produtividade. Assim, para
garantir a segurança alimentar é necessário o desenvolvimento de genótipos com
maior produtividade e tolerantes a estresses bióticos e abióticos. Nesse sentido,
melhoramento para estrutura e desenvolvimento de raiz e parte aérea, que estão
diretamente envolvidos com produtividade, são alvos importantes para os melhoristas
de plantas. No entanto, mesmo genótipos com estruturas de raiz e parte aérea
adequadas, podem ter a produtividade afetada negativamente pela concorrência com
plantas daninhas. A obtenção de arroz mutante tolerantes à herbicidas do grupo
químico das imidazolinonas é uma alternativa eficaz no controle de plantas daninhas,
em especial o arroz-vermelho, que por ser da mesma espécie da cultura apresenta
controle complexo. Porém, a característica de tolerância é transferida continuamente
para as novas cultivares, que devido a sua individualidade genotípica podem
apresentar respostas diferenciadas. Dessa forma, elaborou-se nesse trabalho o
desenvolvimento de três capítulos. No primeiro, objetivou-se avaliar a resposta de
genótipos de arroz irrigado ao herbicida do grupo químico das imidazolinonas kifix®.
Para a avaliação, foram utilizados sete genótipos de arroz irrigado: BRS Pampa CL,
BRS A701 CL, BRS Sinuelo CL, Guri INTA CL, IRGA 424 CL, Puitá INTA CL e BRS
Pampa. A avaliação ocorreu aos sete, 14, 21 e 28 dias. Foram avaliados os seguintes
caracteres: número de raízes, inserção da primeira folha, comprimento de parte aérea,
comprimento de raiz e matéria seca de plântula. Através dos resultados obtidos foi
inferido que houve diferenças quanto aos níveis de tolerância ao Kifix®, e que a partir
da primeira concentração de herbicida, foi possível verificar as cultivares tolerantes,
BRS Pampa CL, Guri INTA CL, IRGA 424 CL e Puitá INTA CL foram as que
apresentaram melhores resultados. O segundo teve como objetivo avaliar o sistema
radicular e parte aérea dos genótipos BRS Pampa, BRS Pampa CL, H4, BRS
Pampeira, BRS Querência, BRS Sinuelo, BRS 358, H7, BRS A701 CL e BRS Atalanta,
conduzidos em casa de vegetação. Foram avaliados os seguintes caracteres:
comprimento de raízes, número de raízes, comprimento de parte aérea, número de
folhas, número de afilhos, número de panículas e massa seca de raízes e de parte
aérea. A partir dos resultados obtidos foi inferido que cultivar BRS Pampeira apresenta
caracteres de interesse agronômico adequados e por isso tem elevado potencial para
uso em programas de melhoramento genético. Por fim, o último estudo teve como
9

objetivo analisar a evolução de quatro genes envolvidos no desenvolvimento das
raízes em espécies de Oryza e Leersia perrieri buscando identificar fonte de
variabilidade para o melhoramento de arroz. Nesse estudo foi possível verificar que
os genes envolvidos no desenvolvimento de raiz são conservados entre as espécies
do gênero Oryza e que a espécie Oryza brachyantha necessita de estudos
relacionados a caraterização de raízes e pode ser fonte de variabilidade para
programas de melhoramento de arroz.

Palavras-chave: sistema radicular, parte aérea, clearfiled®, arroz-vermelho, evolução.

10

Abstract
ALVES, Camila dos Santos. Characterization of rice genotypes for shoot and root
development and herbicide response of the chemical group of imidazolinones. Advisor:
Antonio Costa de Oliveira, 2019. Thesis (Doctorate) - Postgraduate Program in
Agronomy. Federal University of Pelotas, Pelotas RS

Given the food demand of more than half the diet of the world population, rice is a
culture of great social and economic importance. In order to maintain the supply of this
demand, it is indispensable that the productivity of this cereal is in front of the obstacles
faced during the growing cycle. Changes in the development of the root system, shoot
and weed competition can significantly alter productivity indexes. The launch of
selected rice genotypes for herbicide resistance in the chemical group of
imidazolinones is an alternative to make the rice crop more competitive against the
difficulties encountered in controlling weeds, especially red rice. Thus, the
development of three trials was elaborated in this work. In the first one, the objective
was to evaluate the response of irrigated rice genotypes to the herbicide of the
chemical group of imidazolinones kifix ®. For the evaluation, seven genotypes of
irrigated rice were used: BRS Pampa CL, BRS A701 CL, BRS Sinuelo CL, Guri INTA
CL, IRGA 424 CL, Puitá INTA CL and BRS Pampa. The evaluation occurred at 7, 14,
21 and 28 days. The following characters were evaluated: number of roots, insertion
of first leaf, shoot length, root length and seedling dry matter. From the results
obtained, it was inferred that there were differences in tolerance levels to Kifix ®, and
that from the first herbicide concentration, it was possible to discriminate among the
tolerant cultivars, that the genotypes BRS Pampa CL, Guri INTA CL, IRGA 424 CL and
Puitá INTA CL presented the best results. The second objective was to evaluate the
root system and aerial part of rice genotypes conducted under greenhouse conditions.
The following characters were evaluated: root length, number of roots, shoot length,
number of leaves, number of leaflets, number of panicles and dry mass of roots and
shoot, genotypes BRS Pampa, BRS Pampa CL, H4, BRS Pampeira, BRS Querencia,
BRS Sinuelo, BRS 358, H7, BRS A701 CL BRS Atalanta. From the results obtained it
was inferred that BRS Pampeira cultivar presents high potential for use in breeding
programs. Finally, the last study had the objective of analyzing the evolution of four
genes involved in root development in Oryza and Leersia perrieri species, in order to
identify a source of variability for rice improvement. In this study it was possible to verify
that the genes involved in root development are conserved among the species of the
genus Oryza and that the Oryza brachyantha species needs studies related to root
characterization and can be a source of variability for rice breeding programs.
11
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Introdução geral
O arroz (Oryza sativa L.) é uma das culturas alimentares de maior importância
do mundo, sendo um dos alimentos básicos para aproximadamente três bilhões de
pessoas e representando quase 30% do total de grãos utilizados na alimentação
(SOSBAI, 2018). Essa espécie é uma das três principais gramíneas cultivadas, e
corresponde a 70% da dieta humana em nível mundial (MAGALHÃES; OLIVEIRA,
2008).
Porém, para garantir a segurança alimentar em um cenário de crescimento
populacional e intensificação de estresses bióticos e abióticos, que afetam
negativamente a produtividade das culturas, é necessário o desenvolvimento de
genótipos superiores, mais produtivos e tolerantes às condições adversas. O
desenvolvimento da raiz e da parte aérea está diretamente envolvido com a
produtividade, já que esses órgãos são responsáveis pela absorção de água e
nutrientes, e fixação de carbono a partir da fotossíntese, respectivamente. Dessa
forma, caracteres relacionados a raiz e parte aérea são alvos do melhoramento de
arroz visando aumento de produtividade. Ainda, o desenvolvimento de plantas de
arroz tolerantes a herbicidas, buscando minimizar os efeitos negativos das plantas
daninhas na produtividade, também é um dos objetivos dos melhoristas.
Com relação as raízes, sabe-se que as características do solo são importantes,
pois camadas de compactação podem prejudicar o crescimento e a capacidade
exploratória das raízes até as camadas mais profundas. Dessa forma, plantas com
raízes bem estabelecidas conseguem explorar com mais eficiência água e nutrientes
do solo, mantendo relação direta com a produtividade da planta (CAIRES et al., 2016).
Na parte aérea vários fatores devem ser levados em consideração como a altura de
planta para evitar acamamento; o número de perfilhos e ângulo da folha bandeira que
estão envolvidos na captação de luz e capacidade fotossintética; e número de
panículas e número de grãos por panículas, que compõem o rendimento da cultura.
Para o melhoramento de caracteres associados a raízes e parte aérea, inicialmente é
necessário a caracterização de germoplasma, buscando a identificação de genótipos
superiores, para utilização em cruzamentos direcionados.
Mesmo os genótipos superiores com relação a caracteres de raiz e parte aérea
têm a sua produtividade afetada negativamente na presença de plantas daninhas.
Nessa condição, o arroz compete por nutrientes, solo, água e incidência solar (ZHANG
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et al., 2015). Se não controladas efetivamente, as plantas daninhas podem acarretar
perdas significativas na produtividade da cultura, além da depreciação do produto
final. No caso específico do arroz, uma das espécies daninhas de maior impacto é o
arroz-vermelho, que por ser da mesma espécie da planta cultivada, apresenta controle
complexo. Porém, com o desenvolvimento de genótipos mutantes (sistema
Clearfield®), com capacidade de tolerar herbicidas do grupo químico das
imidazolinonas, foi possível o controle do arroz-vermelho de forma eficaz. A mutação
vem sido introduzida nas novas cultivares de arroz, no entanto, por apresentarem
genótipos distintos, as respostas frente ao uso do herbicida podem ser diferenciadas,
necessitando de uma caracterização dessas cultivares, para definir o manejo mais
adequado.
A base do melhoramento vegetal é a presença de variabilidade genética, para
que seja possível a recombinação de alelos e posterior seleção de indivíduos
superiores. O arroz apresenta alta variabilidade genética presente nos diferentes
bancos de germoplasma localizados em diferentes partes do mundo. No entanto,
quando se trata de cultivares elite, percebe-se que a base genética é estreita,
necessitando de cruzamentos entre indivíduos.

1 Revisão bibliográfica
1.1 A cultura do arroz
O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais cultivados no mundo e faz parte
da alimentação básica de cerca de 3,5 bilhões de pessoas (PANDIT et al. 2017)
contribuindo com cerca de 29% do total dos grãos utilizados na dieta alimentar
(SOSBAI, 2018). É uma cultura que possui grande importância social e econômica,
principalmente nos países da Ásia e Oceania onde habitam mais de dois terços da
população subnutrida do mundo (CONAB, 2017). O cultivo envolve cerca de 18 mil
produtores e gera mais de 230 mil empregos diretos e indiretos com a atividade
colaborando para o fortalecimento da economia (MONACO; SALI, 2018).
O cultivo deste cereal apresenta papel estratégico na solução de questões
relativas a segurança alimentar, por ser um cereal barato com grande potencial de
aumento de produção (DUBOCK, 2017). Mundialmente, a produção gira em torno de
741 milhões de toneladas. Na safra de 2016, a produção global foi de 758,8 milhões
22

de toneladas, em 168 milhões de hectares, com produtividade média de mais de 4 mil
kg ha-¹ (FAOSTAT, 2017).
O cultivo do arroz é considerado como uma das atividades de maior importância
econômica ao planeta (GRISP, 2013). O Brasil possui 2,8 milhões de hectares em
área cultivada ocupando a nona posição no ranking mundial em área cultivada e é o
maior consumidor fora do continente asiático (CONAB, 2017), na safra de 2017/2018
foram produzidos 11,5 milhões de toneladas (CONAB, 2018), contribuindo com cerca
de 88% da produção do Mercosul (FAOSTAT, 2017).
Embora a área cultivada esteja diminuindo a produtividade deste cereal vem
crescendo (CONCEIÇÃO, 2017), no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul se destaca
por ser o maior produtor do território nacional, com um milhão de hectares e que junto
com o estado de Santa Catarina, correspondem a 80% do arroz produzido no país
(SOSBAI, 2016).
Mudanças climáticas ainda mais severas estão previstas para os próximos
anos. Eventos extremos de escassez de água ondas de calor e frio serão mais
frequentes nas próximas décadas e afetarão a produtividade das culturas
(GUIMARÃES et al., 2017).
A previsão é que em 2050 a população mundial chegue a 9,1 bilhões de
habitantes o que aumentará ainda mais a demanda por culturas alimentícias (STEIN,
et al. 2018) e para suprir essa demanda, é imprescindível que a cultura do arroz
apresente boa produtividade diante dos obstáculos previstos para os próximos anos,
podendo ser alcançada com o uso de novas tecnologias para obtenção de genótipos
com alto potencial de produção e competitividade (CONAB, 2017).
1.2 Caracterização da espécie
O arroz é uma planta que possui um único embrião e cotilédone, contemplando
o grupo das monocotiledôneas, pertencendo a família Poaceae (Gramineae), tribo
Oryzea e ao gênero Oryza, o qual compreende aproximadamente 23 espécies
distribuídas pelas regiões da Ásia, África, América do Sul e América Central
(BOTELHO, 1914; SOSBAI, 2018).
O cultivo do arroz é priorizado em regiões de clima quente e úmido. A
temperatura, radiação solar e suprimento de água adequados, são fatores
fundamentais para que a planta expresse seu máximo potencial produtivo em todo o
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seu desenvolvimento (CRUZ, 2010). O ciclo de desenvolvimento do arroz é dividido
em três subperíodos, o desenvolvimento da plântula, período vegetativo e o
reprodutivo (Tabela 1) (COUNCE et al., 2000).
Tabela 1 Escala de desenvolvimento da planta de arroz proposta por Counce et al., 2000.
Estádios de desenvolvimento de plântula
S0 –

Semente seca de arroz

S1 –

Emergência do coleóptilo ou radícula

S2 –

Emergência do coleóptilo e radícula

S3 –

Emergência do prófilo do coleóptilo
Estádios de desenvolvimento vegetativo

V1 –

Colar formado na 1ª folha do colmo principal

V2

Colar formado na 2ª folha do colmo principal

V3 –

Colar formado na 3ª folha do colmo principal

V4

Colar formado na 4ª folha do colmo principal

V5 –

Colar formado na 5ª folha do colmo principal

V6 –

Colar formado na 6ª folha do colmo principal

V7

Colar formado na 7ª folha do colmo principal

V8 –

Colar formado na 8ª folha do colmo principal

V9 –

Colar formado na 9ª folha do colmo principal, faltando 4 folhas para o
surgimento da folha bandeira

V10 –

Colar formado na 10ª folha do colmo principal, faltando 3 folhas para o
surgimento da folha bandeira.

V11 –

Colar formado na 11ª folha do colmo principal, faltando 2 folhas para o
surgimento da folha bandeira.

V12 –

Colar formado na 12ª folha do colmo principal, faltando 1 folha para o
surgimento da folha bandeira.

V13 –

Colar formado na folha bandeira.
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R0 –

Estádios de desenvolvimento reprodutivo
Iniciação da panícula

R1 –

Diferenciação da panícula

R2 –

Formação do colar na folha bandeira

R3 –

Emissão da panícula

R4 –

Antese

R5 –

Elongação do grão

R6 –

Expansão do grão

R7 –

Maturidade de um grão da panícula

R8 –

Maturidade completa da panícula

A espécie Oryza sativa possui genoma diploide com x=12 cromossomos
(2n=2x=24) (HILBERT et al., 2017). O gênero Oryza é composto por mais de vinte e
três espécies selvagens (NADIR et al., 2017), sendo considerado uma planta modelo
para estudos genômicos devido ao seu genoma pequeno com cerca de 430 Mb
(SRIVASTA, et al. 2017).
As espécies Oryza sativa L. (arroz asiático) e Oryza glaberrima Steud (arroz
africano), são as espécies cultivadas (CHANG, 1996), sendo o arroz asiático o mais
conhecido por ser a mais cultivada (STEIN et. al, 2018). O centro de origem da espécie
O. glaberrima fica no oeste da África e centro de origem do O. sativa é situado nas
regiões do sudeste Asiático, mais precisamente a região entre a Índia e Mianmar, em
virtude da ampla diversidade de formas cultivadas encontradas, onde há condições
de solo mais favoráveis para o seu cultivo (PEREIRA, 2002).
O arroz é uma das culturas mais antigas cultivadas pelo homem, porém não é
precisa a datação de quando iniciou o seu cultivo (HILBERT et al., 2017), na literatura
é relatado que seu início possa ter ocorrido há aproximadamente 10.000 anos
(GRISP, 2013).
O arroz africano não é da mesma origem que o arroz asiático (Oryza sativa L.),
mas é uma espécie totalmente diferente (ou seja, Oryza glaberrima Steud.) (MEYER;
PURUGGANAN 2013). O cultivo do arroz teve um papel central no início da agricultura
(Sweeney; McCouch, 2007). A espécie O. glaberrima, provavelmente o primeiro arroz
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cultivado no Novo Mundo, foi provavelmente introduzido a bordo de navios negreiros
portugueses, no entanto foram substituídas por variedades de arroz asiáticas (O.
sativa) as quais possuíam maior rendimento (CARNEY, 2001). Contudo, são
evidentes algumas características relacionadas a síndrome da domesticação como a
diminuição do degrane na panícula, redução da dormência das sementes e adaptação
a ambientes diversos (CIVÁŇ; BROWN, 2017).
A planta do arroz apresenta sistema fotossintético C3 e possui capacidade de
se desenvolver sob irrigação por inundação, em virtude da presença de aerênquimas
situados no colmo e nas raízes (SOSBAI, 2018). A aptidão em se desenvolver tanto
sob condições de solo seco quanto alagado (Magalhães Jr; Oliveira, 2008) é uma das
principais características evolutivas desta espécie (CHANDRARATNA, 1964).
1.3 Importância do sistema radicular e parte aérea na produtividade do arroz
A emissão das folhas assim como o desenvolvimento das raízes das plantas
são essenciais para a manutenção da vida dos vegetais. Apesar de sua capacidade
fotossintética, acúmulo e distribuição de fotoassimilados estarem fortemente
relacionados a fatores ambientais como as condições climáticas, edáficas e
disponibilidade de nutrientes (CONCEIÇÃO, et al., 2017) seu desenvolvimento e
crescimento são controlados também por fatores genéticos e fenotípicos individuais
de cada espécie (HASEGAWA; HORIE, 1996).
A área foliar da cultura do arroz, exerce grande influência sobre seu rendimento
econômico, em decorrência da sua relação com a capacidade fotossintética que ela
desempenha (HEATH; GREGORY, 1938). Por possuir um grande número de
cultivares, a espécie Oryza sativa L. frequentemente apresenta diferentes taxas de
fotossíntese por unidade de área foliar, estaturas e ângulos foliares (COOK; EVANS,
1983). Quanto à fotossíntese, folhas mais eretas juntamente com um ângulo foliar
adequado, intensificam a produção de fotoassimilados da planta por contribuírem com
a captação de luz entre as folhas (EPSTEIN; BLOOM, 2005).
Cultivares tradicionais de arroz apresentam porte mais elevado, folhas
decumbentes, baixo afilhamento e são recomendadas para cultivo em sequeiro,
enquanto as cultivares modernas são mais produtivas, apresentam porte baixo, folhas
eretas, alto nível de afilhamento e baixa tolerância a déficit hídrico sendo
recomendadas para áreas irrigadas. A substituição de cultivares tradicionais com
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folhas longas e decumbentes, por cultivares modernas, com folhas curtas e eretas
elevou ainda mais o potencial de produção da cultura (BRESEGHELLO et al., 1998).
É indiscutível a extrema importância que as raízes possuem, além de fixar a
planta ao solo, todas as substâncias presentes na solução do mesmo são absorvidas
por elas, assim como água e nutrientes essenciais para o desenvolvimento das
plantas (TAIZ; ZEIGER, 2013). Aliado a isso, a habilidade exploratória das raízes,
juntamente com a capacidade de modificação da expansão foliar são mecanismos
extremamente relevantes para tolerância a estresses abióticos e bióticos (NGUYEN
et al. 1997).
O crescimento em profundidade e quantidade de raízes emitidas são
caracteres importantes no desenvolvimento das plantas (TAYLOR; BRAR, 1991). No
campo, inúmeros fatores podem contribuir, modificar e até mesmo prejudicar o
crescimento das raízes. O impedimento mecânico do solo tal como a compactação,
acarreta a redução do comprimento em profundidade da raiz, promovendo o aumento
da espessura radicular, ocasionando menor produção de matéria seca da parte aérea
e grãos pelo indevido suprimento de nutrientes e água para as folhas das plantas
(SILVA; ROSOLEM, 2002).
Quanto à absorção de nutrientes pelas raízes, o arroz de terras altas, o milho
e o sorgo apresentam similaridades até 60 cm de profundidade. Abaixo desta, a
extração de água pelo arroz é baixa, sendo este o fator responsável pela sua maior
sensibilidade à deficiência hídrica (FUKAI; INTHAPAN,1988).
Quando a umidade do solo é adequada ao cultivo, à medida que a área foliar
cresce aumenta o número de folhas fotossinteticamente ativas contribuindo para o
aumento na produtividade do arroz, até o ponto que começa o sombreamento mutuo
e decréscimo da produtividade (STONE et al, 2013).
Devido às condições de distribuição irregular de chuvas e mudanças
ambientais, é importante que as plantas de arroz apresentem sistema radicular bem
desenvolvido (LILLEY; FUKAI, 1994). Quanto mais rápido for o desenvolvimento e
crescimento de raízes permanentes maior será o aproveitamento de água e de
nutrientes pela cultura (SEIBERT; PEARCE, 1993). Embora o padrão de
enraizamento esteja sob controle genético, o crescimento das raízes pode sofrer
alterações de acordo com as características químicas, físicas e biológicas do solo
(TAYLOR; ARKIN, 1981).
27

A planta de arroz possui raízes seminais (radícula), raízes do mesocótilo (que
raramente se desenvolvem) e raízes nodais (adventícias) (Figura 1). A radícula
emerge após a germinação, atinge no máximo 15 cm e mantém-se ativa até o estádio
da sétima folha (YOSHIDA,1981). A velocidade de crescimento com que a raiz se
desenvolve está relacionada ao aproveitamento da radiação solar no início do ciclo
(ALMEIDA et al., 1998).
O principal sistema radicular do arroz é formado pelas raízes adventícias, cada
entrenó da planta normalmente desenvolve de cinco a 25 raízes primárias, as mais
grossas tendem a crescer em profundidade, já as finas são mais superficiais. As raízes
primárias, à medida que se desenvolvem, ramificam-se em secundárias, terciárias até
de sexta ordem, com diâmetro progressivamente menor, reduzindo de 1 até 0,04 mm
(YOSHIDA, 1981). As características do sistema radicular variam de acordo com os
genótipos, bem como com as condições de ambiente nas quais as plantas estão
expostas (GALLI et al., 1985).

Figura 1- Estruturas morfológicas de uma plântula de arroz. Fonte: SOSBAI 2016.
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A produtividade do arroz pode ser afetada durante o seu ciclo de cultivo por
fatores externos como também internos à planta, podem influenciar de forma positiva
ou negativa produção, como diferenças na dinâmica da distribuição de assimilados
entre órgãos durante o crescimento e o desenvolvimento das plantas, assim como a
disponibilidade de água e nutrientes (NTANOS; KOUTROUBAS, 2002). Folhas,
raízes, colmos e panículas são órgãos que continuam importantes drenos de
fotoassimilados para a cultura do arroz (KATO et al., 2004).

1.4 Desafios da cadeia produtiva de arroz
Um dos principais desafios enfrentados pela cadeia produtiva do arroz
acontece durante o ciclo produtivo onde fatores externos tais como plantas daninhas,
pragas e doenças afetam negativamente o desempenho da cultura (MARCHEZAN et
al., 2010). A competição com daninhas vem sendo um dos fatores que mais limitam a
manutenção e aumento do rendimento do arroz (AGOSTINETTO et al., 2001).
Dentre as espécies que causam maiores perdas na produtividade da cultura do
arroz estão o arroz-daninho, também chamado de arroz-vermelho (Oryza sativa)
(VILLA, et al. 2006; MENEZES, et al. 2013) e o capim-arroz (Echinochloa spp.)
(AGOSTINETTO et al., 2010). A presença do arroz-vermelho é um dos problemas
mais significativos nas lavouras orizícolas em todo o mundo (ZISKA et al., 2015) e se
destaca por ser a planta que mais causa prejuízos à cultura do arroz (EBERHARDT,
2016). O principal motivo se deve a ela pertencer a mesma espécie do arroz cultivado,
e por isso dificultar o controle através da utilização de herbicidas, além de possuir
maior capacidade de competição intraespecífica pelos recursos do ambiente
(MENEZES et al., 2002) pelo seu rápido afilhamento e desenvolvimento em
comparação com o arroz cultivado (FLECK et al. 2008).
Além de limitar a produtividade e depreciar a qualidade do produto colhido, a
incidência de arroz-vermelho é bastante preocupante, principalmente para o estado
do Rio Grande do Sul, que foi responsável por 79% da produção nacional na safra de
2016/2017 (CONAB, 2017). Quanto mais parecidas em relação as características
morfológicas e fenotípicas, maior será a relação de competitividade dessas plantas e
maior serão as perdas na produtividade (LAMEGO et al., 2004).
O arroz-vermelho está presente na maioria das regiões produtoras (NOLDIN
et al., 2016) e possui este nome em virtude de taninos e antocianinas que se
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acumulam em seu pericarpo conferindo uma coloração avermelhada, assim como as
proantocianinas (OGAWA, 1992; SHARMA, 2010).
O arroz-vermelho possui porte menor, folhas decumbentes, alta produção de
afilhos, debulha natural e dormência de semente, tais características concedem a esta
daninha capacidade de formar um banco de sementes no solo e vantagem competitiva
sobre o arroz cultivado (FLECK et al., 2008). É considerada a daninha com padrão
competitivo superior as demais invasoras de lavouras orizícolas, por possuir biótipos
com alta variabilidade de tempo de superação da dormência em suas sementes. Há
relatos que algumas sementes apresentam até 150 dias de dormência pós-colheita
(AVILA et al., 2000). Geralmente sua disseminação se deve ao uso de sementes de
arroz não certificadas para o plantio (NOLDIN et al., 1997).
Em relação a pós-colheita, o arroz-vermelho compromete o valor comercial,
ocasionando prejuízos diretos nas lavouras de arroz (MARCHEZAN et al., 2004),
acarretando um aumento significativo no número de grãos quebrados, reduzindo o
rendimento de grãos inteiros e a qualidade do beneficiamento da cultura (MENEZES
et al., 1997). Dessa forma, é importante que se busque alternativas efetivas no
combate dessa invasora, que compromete a produtividade e lucratividade das
lavouras de arroz irrigado, sendo uma importante questão pela relevância desse
cereal na manutenção da segurança alimentar (FLECK et al., 2008).
1.5 Mutação
A variabilidade genética é fundamental em programas de melhoramento genético.
A única fonte de criação da variabilidade genética se dá através da alteração na
sequência de nucleotídeos, bem como na estrutura e número de cromossomos,
mecanismo conhecido como mutação (FUTUYMA, 2006). A mutação pode ocorrer de
forma espontânea como também de forma induzida por agentes mutagênicos físicos
(radiações) e químicos por exemplo, etilmetanosulfonato, metilmetanosulfonato, azida
sódica,

N-metil-N-nitrosourea,

essas

mutações

facilitaram

o

processo

de

domesticação e melhoramento de espécies cultivadas (LADIZINSKY,1998)
Pelo fato de mutações espontâneas ocorrerem em baixa frequência na natureza,
e serem muitas vezes deletérias, a técnica de indução utilizando agentes mutagênicos
químicos e físicos é bastante empregada, no intuito de se obter mutações
promissoras, auxiliando e corroborando para os avanços em programas de
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melhoramento genético (ISHIY et al. 2006). No arroz, uma das primeiras mutações
que pode ser citada, ocorreu mediante da deleção do gene qSW5 que controlava o
número de células nas glumas e largura do grão, essa deleção aumentou número de
sementes formadas o que favoreceu a seleção antrópica durante a domesticação da
espécie (SHOMURA et al., 2008).
Nesse sentido a indução de mutação é muito importante em programas de
melhoramento, e os avanços obtidos através de seu uso são inúmeros. A obtenção
de cultivares mais competitivas com resistência a estresses bióticos e abióticos,
cultivares seletivas a determinados grupos químicos de herbicidas, como as cultivares
do sistema Clearfield®, estão entre os principais avanços que podem ser citados
(CROUGHAN, 2003).

1.6 Sistema Clearfield®
Controlar o arroz-vermelho nas lavouras orizícolas vem sendo um grande
desafio atualmente. Por pertencer à mesma espécie do arroz cultivado (MENEZES,
2003), essa invasora é um dos fatores que mais limitam a manutenção e o aumento
do rendimento da cultura (AGOSTINETTO et al., 2001).
Buscando solucionar este problema o Centro Agrícola da Louisiana (LSU
AgCenter) desenvolveu em 2002 cultivares de arroz CL (Clearfield®) - CL 121 e CL
141 - resistentes aos herbicidas do grupo químico das imidazolinonas (IMI). Esse
sistema é eficiente no controle seletivo do arroz-vermelho (CROUGHAN, 2003). Essas
cultivares foram desenvolvidas a partir de uma linha mutante resistente a
imidazolinona, nomeada 93-AS3510. Esta linha foi obtida através da indução de
mutações com a utilização do agente mutagênico etilmetanosulfonato (EMS).
Posteriormente, com abordagens similares foi desenvolvida a linha PWC16, que deu
origem a uma cultivar mais produtiva, a CL 161 (EBERHARDT et al., 2016). Na
Argentina, a cultivar PUITA INTA CL também foi desenvolvida utilizando a mesma
estratégia utilizada nos Estados Unidos, porém essa cultivar apresenta base genética
diferente (SUDIANTO et al., 2013).
A mutação obtida no arroz CL ocorreu na enzima aceto lactato sintase (ALS)
que é responsável pela biossíntese de aminoácidos de cadeia ramificada (valina,
leucina e isoleucina) nas plantas. Os herbicidas do grupo químico da imidazolinonas
agem inibindo essa enzima, e sem os aminoácidos produzidos por ela, as plantas
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morrem lentamente devido à sua incapacidade para sintetizar proteínas, que são
importantes para a divisão celular (SHANER et al., 1984). Com a mutação, a enzima
se tornou insensível a imidazolinonas, tornando o arroz resistente aos herbicidas
desse grupo químico.
Na linha mutante 93-AS3510 a mutação resultou na substituição do códon
GGG por GAG na posição 654 (domínio E da ALS), resultando na troca do aminoácido
glicina pelo aminoácido ácido glutâmico (gly654glu). Na linha mutante PWC16 houve
a substituição do códon AGT por AAT na posição 653 (domínio E da ALS), resultando
na troca do aminoácido serina pelo aminoácido asparagina (ser653asn). Na cultivar
PUITA INTA CL a substituição ocorreu na posição 122, alterando o códon GCG por
ACG (domínio C da ALS), o que resultou na troca do aminoácido alanina pelo
aminoácido treonina (ala122thr). Nas três mutações houve a substituição da base G
por A, e nas duas linhas primárias desenvolvidas nos Estados Unidos a mutação
aconteceu em códons vizinhos, causando alteração no mesmo domínio da enzima
ALS (ROSO et al., 2010).
Atualmente, LSU AgCenter atua com a BASF de vários países para que novas
cultivares sejam lançadas (LINSCOMBE; SHA, 2011). Programas de melhoramento
de diversos países como Panamá, Colômbia, Costa Rica, Uruguai, Brasil Argentina,
Paraguai, e Bolivia também desenvolveram suas cultivares CL (KHARKAWAL; SHU,
2009).
Houve uma demanda elevada pelas cultivares CL no Brasil e cerca de 2 anos
após a introdução desse sistema no país quase 1/3 do arroz plantado era CL
(GRESSEL; VALVERDE 2009). No Rio Grande do Sul, o uso comercial desta
tecnologia iniciou na safra 2003/04, desde então houve um crescimento rápido devido
à eficiência do controle do arroz-vermelho (MAGALHÃES JR. et al., 2010). Mais de
80% das lavouras orizícolas do Rio Grande do Sul foram semeadas com cultivares
pertencentes à tecnologia Clearfield® nas safras de 2016/2017 (IRGA, 2017).
No Brasil cultivares CL foram desenvolvidas pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), pelo Instituto Rio Grandense do Arroz
(IRGA) e pela RiceTec Sementes. Alguns exemplos de cultivares lançadas são BRS
Sinuelo CL, BRS A701 CL, SCS 117CL, SCS121 CL, IRGA 422 CL, IRGA 428 CL,
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IRGA 424 CL, IRGAP H7CL, IRGAP H9 CL, PUITÁ INTA CL, GURI INTA CL, AVAXI
CL, INOV CL, TITAN CL e LEXUS CL (SOSBAI, 2018).

1.7 Fluxo Gênico
O cruzamento espontâneo entre indivíduos de populações diferentes, também
conhecido como hibridação natural, é um dos eventos mais importantes na evolução
das espécies (ARNOLD, 2004). Diversos autores demonstraram seus efeitos ao longo
da evolução e domesticação das plantas envolvendo o fluxo gênico, através do
cruzamento espontâneo entre espécies cultivadas e selvagens (DUPUTIÉ et al.,
2007).
O arroz é uma planta autógama, a reprodução em geral ocorre por
autofecundação, ou seja, o pólen e o estigma pertencem ao mesmo esporófito (TAIZ;
ZEIGER, 2013), possibilitando que a fecundação da flor ocorra através do próprio
pólen. Porém, a espécie pode apresentar uma taxa pequena e variável de alogamia
que dependerá das características genotípicas da espécie e das condições ambientais
(GEALY et al., 2003).
Tal fato gera preocupação, principalmente quando se leva em conta a
transferência de genes que conferem resistência ao arroz seletivo à imidazolinonas
para o arroz-vermelho (OARD et al., 2000). O predomínio de populações de arrozvermelho é de ocorrência das áreas de cultivo com arroz irrigado (VAUGHAN et al.,
2001), apesar do controle pelo sistema Clearfield® ser bastante eficiente, que
dependendo da forma de aplicação pode não se tornar 100% efetivo. Estudos indicam
que pode ocorrer fluxo gênico entre o arroz resistente a herbicidas e o arroz-vermelho
(GEALY et al., 2003).
Isso é uma problemática importante, pois a resistência adquirida através da
hibrização, pode prejudicar a eficiência do sistema e do controle do arroz-vermelho,
aumentando dessa forma a quantidade de herbicida que seria necessário para
controlar essa daninha. Além disso, esse problema acarreta o aumento do efeito
residual do solo, podendo afetar também as culturas em sucessão (OTTIS et al., 2003)
No Brasil, mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul, pesquisadores
analisaram 250 mil sementes de arroz-vermelho e os resultados indicaram que a taxa
de cruzamento entre os genótipos de arroz, variou de 0,1 a 0,04% sendo relativamente
baixa, ocorrendo quando há coincidência na floração e inexistente em distância
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superior a cinco metros (MAGALHÃES Jr. et al., 2017). Na américa do Norte foram
encontradas três plantas de arroz-vermelho híbridas em doze mil sementes
analisadas. Mesmo com uma baixa da taxa de cruzamento entre o arroz-vermelho e
o arroz CL cultivado, esse evento pode resultar em centenas de plantas, dependendo
do nível de infestação na área (DILLON et al., 2002).
1.8 Herbicida Kifix®
O uso de herbicidas específicos como os do grupo químico das imidazolinonas
para o controle do arroz-vermelho é bastante utilizado por possuir grande eficiência
no controle (ANDRES; MACHADO, 2004). No sistema Clearfield®, em virtude de
acontecer de forma seletiva apresenta 95% de eficácia (SOSBAI, 2018).
No Brasil, no sistema Clearfield®, primeiramente usava-se o herbicida Only®
que é formulado a partir de imazethapir e imazapic nas concentrações de 75 e 25g
i.a.L-1, respectivamente. Posteriormente passou a ser utilizado o herbicida Kifix®,
composto por 525g i.a. kg-1 de imazapir e 175g i.a. kg-1 de imazapic. A recomendação
é que o Kifix® seja aplicado na concentração de 140 gramas por hectare em préemergência ou em pós-emergência precoce, realizando a segunda aplicação com a
mesma recomendação em pós-emergência quando o arroz-vermelho apresentar de
três a quatro folhas. Essa recomendação abrange as cultivares de segunda geração
tais como BRS A701 CL, IRGA 428 CL, IRGA 424 CL, Puitá INTA CL e Guri INTA CL
(SOSBAI, 2018).
Uma das características dos herbicidas do grupo químico das imidazolinonas é
a meia-vida no solo dos herbicidas imazetapir que chega até 90 dias e imazapic que
pode chegar a 120 dias (VILLA, et al., 2006), além de possuírem elevada solubilidade
em água, sendo que para o imazetapir a solubilidade é 1400 mg L-1 e para o imazapic
é de 2200 mg L-1 o que favorece quanto ao número de aplicações que se tornam cada
vez menores (RODRIGUES; ALMEIDA 2011).
Embora estes herbicidas não sejam prejudiciais aos seres humanos e aos
animais, vale ressaltar que os herbicidas do grupo químico das imidazolinonas
possuem alta persistência nos solos, cuja atividade residual pode ser percebida em
culturas subsequentes pela ocorrência de fitotoxicidade (KRAEMER et al., 2009) e até
mesmo a morte da planta em questão. Como exemplo tem-se as culturas de rotação

34

não tolerantes, tais como sorgo, azevém, milho e pepino que são muito sensíveis aos
resíduos (PINTO et al., 2009).
Por isso, deve-se preconizar o uso de doses recomendadas para diminuir a
probabilidade de permanência residual no solo destes herbicidas (PINTO et al., 2009).
Ainda, deve-se trabalhar visando diminuir os riscos do surgimento de resistência de
arroz-vermelho, pois o uso contínuo do Sistema Clearfield® pode acarretar na seleção
de populações resistentes, que são aquelas que conseguem sobreviver e se perpetuar
para o próximo ciclo de cultivo, mesmo após a aplicação do herbicida (MENEZES et
al. 2003).
1.9 Caracterização de genótipos de arroz disponíveis para cultivo
BRS A701 CL – cultivar desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado
apresenta ciclo médio (130 dias), tolerância ao herbicida Kifix®, alto potencial de
produtividade, resistência ao acamamento e ao degrane e moderada resistência à
toxidez de ferro. Planta de tipo moderno, porte baixo, excelente afilhamento e colmos
fortes e vigorosos (SOSBAI, 2018).
BRS Pampa - cultivar desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado apresenta
planta do tipo “moderno”, estatura média, ciclo precoce e com ampla adaptação no
Rio Grande do Sul. Possui excelente produtividade, boa tolerância ao acamamento e
a doenças predominantes. Seus grãos são longo-finos (SOSBAI, 2018).
BRS Pampa CL - foi desenvolvida pelo programa da Embrapa através de
retrocruzamentos visando introgredir o gene de resistência à herbicidas do grupo das
imidazolinonas e apresenta ciclo precoce ao redor dos 115 dias, da emergência à
maturação, com folhas pilosas e estatura média de 103 cm (MAGALHÃES JR. et al.,
2017).
BRS Sinuelo CL – foi desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado, é oriunda
do retrocruzamento entre a cultivar comercial BRS 7 102 "Taim" e AS3510, fonte de
tolerância aos herbicidas de classe das imidazolinonas. Apresenta ciclo médio,
plantas do tipo moderno, com boa tolerância ao acamamento e às doenças, folhas
lisas e grãos longo-finos de casca lisa (SOSBAI, 2016).
GURI

INTA

CL

-

possui

alto

vigor

inicial,

capacidade

de

afilhamento/perfilhamento, ciclo médio e resistência moderada aos a herbicidas
registrados e recomendados para o Sistema Clearfield® (SOSBAI, 2016).
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IRGA 424 CL - é a denominação comercial da linhagem IRGA 424 CL-2706-1,
essencialmente derivada da cultivar IRGA 424, distinguindo-se desta basicamente por
conter o gene que confere resistência a herbicidas do grupo químico das
Imidazolinonas (Only e Kifix). Apresenta alto potencial produtivo, alta capacidade de
afilhamento, resistência à brusone e à toxidez por excesso de ferro no solo (SOSBAI,
2016).
Puitá INTA CL – cultivar desenvolvida pelo INTA (Argentina) e registrada para
cultivo no Brasil pela BASF S.A., derivada da cultivar IRGA 417 por mutagênese. É
recomendado exclusivamente para o sistema de produção Clearfield®, apresenta
estatura de planta baixa e média suscetibilidade à toxidez por ferro. Destaca-se pela
excelente qualidade e alto rendimento industrial de grãos inteiros e é indicada para
cultivo em todas as regiões orizícolas do Rio Grande do Sul (SOSBAI, 2016).
BRS Atalanta - desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado, é uma cultivar
de ciclo muito precoce, apresentando folhas lisas. Possui grãos longos e finos e de
casca liso-clara. Apresenta alto potencial produtivo, boa qualidade de grãos e é
moderadamente resistente a bicheira-da-raiz. (SOSBAI, 2016).
BRS Querência - foi desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado, de ciclo
precoce e apresenta tipo agronômico “moderno-americano”, de folhas e grãos lisos,
com colmos fortes e alta capacidade de afilhamento. Destaca-se pela panícula longa
e com grande número de espiguetas férteis. Seus grãos são longo-finos, com elevado
rendimento industrial, translúcidos e de ótima qualidade culinária (SOSBAI, 2016).
BRS Pampeira - originou-se de cruzamento simples, envolvendo a variedade
IR 22 (genitor feminino) e a linhagem CNA 8502, visando reunir maior resistência à
brusone, rusticidade, potencial produtivo e qualidade de grãos. Possui ciclo de 133
dias da emergência à maturação no RS, porte moderno filipino, pilosas com folha
bandeira ereta e estatura média de 91,5 cm. Apresenta elevado afilhamento, colmos
fortes e resistência ao acamamento de plantas. Os grãos são do tipo longos e finos,
com aspecto vítreos, com baixa incidência de centro branco, sendo o peso médio de
1000 grãos de 27 g. A casca dos grãos tem cor amarelo palha, pilosa e não apresenta
aristas. O rendimento industrial dos grãos, em condições normais de ambiente e
manejo da lavoura, é superior a 62% de grãos inteiros polidos com renda total de 68%
(SOSBAI, 2016).
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Híbrido H4 CL - é oriundo da Embrapa e apresenta ciclo precoce, com grande
capacidade de acúmulo de carboidratos nos grãos o que reflete de forma positiva no
seu rendimento, com elevado peso de grãos relacionado com a maior taxa de
crescimento do genótipo e elevado rendimento de grãos inteiros. Cultivado sob
manejo do sistema Clearfield® (FAGUNDES et al., 2015).
Híbrido H7 CL - de ciclo precoce, resistente aos herbicidas Only® e Kifix®
utilizados no sistema Clearfield®, destacando-se pelo uso de baixa densidade de
semeadura (40 kg/ha) e alto potencial produtivo, resistência ao degrane natural das
panículas, boa resistência à brusone e tolerância à toxidez por excesso de ferro no
solo. Possui grãos longo-finos e características industriais e de cocção adequadas ao
mercado nacional (SOSBAI, 2016).
BRS 358 - possui grãos com boa produtividade (em torno de 6,5 t ha-1),
apresentam pegajosidade típica do padrão de grão japônico (tipo sasanishiki), são
grãos curtos, arredondados e de coloração branca brilhante, com altos teores de ferro
e zinco. No Brasil, a maioria dos arrozes tipo japônica consumidos é importada a
preços até três vezes superior ao arroz comum (agulhinha) no mercado nacional. A
cultivar preenche um espaço existente para verticalização da cadeia através da
produção de tipos especiais (CORDEIRO et al., 2015).
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2 Capitulo I - Resposta de genótipos de arroz ao herbicida do grupo
químico das imidazolinonas

2.1 Introdução
O arroz (Oryza sativa L.) é uma das culturas mais importantes cultivadas e
consumidas no mundo (FAO, 2017). Manter a produção agrícola frente as mudanças
climáticas e competição com plantas daninhas é um dos principais desafios para a
agricultura nos próximos anos (CONAB, 2017). A presença de plantas daninhas vem
sendo um dos principais problemas encontrados durante o ciclo do cultivo, por
prejudicar de forma quantitativa e qualitativa a produção (FLECK et al., 2008). Dentre
as daninhas, o arroz-vermelho aparece como sendo a mais difícil em ser controlada
(SHIVRAIN et al., 2009).
Tal dificuldade se confere pelo arroz-vermelho pertencer a mesma espécie do
arroz cultivado, implicando na impossibilidade de fazer uso de herbicidas em cultivares
que não foram selecionadas para essa tolerância (STEELE et al., 2002). Para
contornar esse problema, o uso de genótipos de arroz tolerantes aos herbicidas do
grupo químico das imidazolinonas são amplamente utilizados pela sua eficácia quanto
o controle químico (RIZZARDI et al.,2004). A praticidade e economia de trabalho, fez
com que hodiernamente tornasse a principal ferramenta para o controle seletivo do
arroz-vermelho, através do plantio de sementes de arroz com a tecnologia Clearfield®,
tolerantes aos herbicidas pertencentes ao grupo químico das imidazolinonas
(SANTOS et al., 2007).
As cultivares de arroz selecionadas para este sistema possuem genes de
resistência aos herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, que foram obtidos
por mutação induzida e transferidos para cultivares adaptadas via retrocruzamentos.
Os herbicidas comerciais registrados para essa tecnologia são o Only® e Kifix®, que
são compostos pela mistura formulada de imazethapyr + imazapic (75 + 25g i.a. L-1)
e imazapyr + imazapic (525 + 175g i.a.kg-1), respectivamente (SOSBAI, 2016).
Pela importância que genótipos de arroz resistentes ao grupo químico da
imidazolinonas possuem no controle do arroz daninho e que apesar de apresentarem
tolerância ao herbicida, as respostas frente ao uso podem ser diferenciadas pela
38

individualidade de cada genótipo é necessária uma caracterização dos genótipos.
Objetivou-se dessa forma, avaliar a resposta de genótipos de arroz irrigado ao
herbicida Kifix® em sistema hidropônico.
2.2 Metodologia
O experimento foi conduzido em sistema hidropônico na casa de vegetação
pertencente à área da estação Experimental Terras Baixas, Embrapa Clima
Temperado, localizada no município de Capão do Leão (RS).
Foram analisadas sete cultivares de arroz classificadas como tolerantes ao
herbicida do grupo químico das imidazolinonas como as quais: BRS Pampa CL, BRS
A701 CL, BRS Sinuelo CL, Puitá INTA CL, Guri INTA CL, IRGA 424 CL, juntamente
com a cultivar BRS Pampa a qual possui sensibilidade ao mesmo herbicida. As
cultivares utilizadas no presente estudo foram selecionadas em virtude de sua
importância agronômica e interesse científico.
Para germinação das sementes, foi realizada a desinfestação das mesmas com
hipoclorito de sódio a 10% por um período de um minuto e lavadas três vezes em
água destilada. As sementes foram distribuídas em caixas de plástico (11cm x11 cm
x 3,5cm), sobre papel mata-borrão umedecido com água destilada na proporção 2,5
vezes o seu peso seco e colocadas para germinar em câmara regulada a temperatura
de 25°C ± 0,5°C conforme as Regras para Análise de Sementes – RAS (BRASIL,
2009).
Após os cinco dias em câmara de crescimento (BOD), foram transplantadas 25
plântulas para cada um dos recipientes utilizados em sistema hidropônico. Plântulas
apresentando comprimento de raiz uniforme (aproximadamente 5 mm) foram
dispostas em telas de polietileno, adaptadas a recipientes plásticos de 350 mL de
capacidade (Figura 2), permitindo a sustentação das plântulas e o crescimento do
sistema radicular no meio de cultivo, mantendo a raiz em contato permanente com a
solução nutritiva padrão para arroz formulada segundo o trabalho de Singh (2010).
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Figura 2. Condução do experimento com herbicida em casa de vegetação. ETB Capão do Leão. 2019.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial
dose x genótipo (4x7), com três repetições. Os tratamentos foram constituídos por
quatro concentrações de herbicida do grupo químico da imidazolinonas em adição à
solução nutritiva. As concentrações utilizadas foram: 0 (controle), 0,0013 g ha-¹,
0,0091 g ha-¹, 0,018 g ha-¹, 0,036 g ha-¹, do herbicida comercial Kifix®.
As plantas foram avaliadas, com auxílio de uma régua graduada em milímetros,
de acordo com a metodologia proposta por Krzyzanowski (1999), a avaliação ocorreu
aos sete, 14, 21 e 28 dias, e foram avaliados os seguintes caracteres: número de
raízes (NR); inserção da primeira folha (IPF) em cm; comprimento de parte aérea
(CPA) em cm; comprimento de raízes (CPR) em cm.
Posteriormente as amostras foram acondicionadas em estufa com circulação a
ar à 65°C até atingirem peso constante para subsequente determinação da matéria
seca de planta (MSP) em g.
Para contagem do número de raízes, foram avaliadas cuidadosamente com
auxílio de uma pinça para que não houvesse danos no momento da contagem.
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância (p≤0,05) foram
testados modelos de regressão polinomial, através do programa estatístico WinStat
(MACHADO; CONCEIÇÃO, 2003). A escolha dos modelos baseou-se na significância
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estatística (teste F) e no ajuste do coeficiente de determinação (R2). Para a plotagem
das Figuras foi utilizado o programa Microsoft® Office Excel 2007.
2.3 Resultados e discussão
Na Tabela 2, pode-se visualizar o resumo da análise de variância dos genótipos
avaliados para os caracteres estudados no experimento. Dos cinco caracteres
estudados quatro apresentaram diferenças significativas para os fatores de variação
fenotípicos em nível de 5% de probabilidade de erro para a avaliação ocorrida aos
sete dias. Para as avaliações realizadas aos 14, 21 e 28 dias, todos caracteres
apresentaram diferenças significativas para os fatores de variação fenotípicas em
nível de 5% de probabilidade de erro.
O que designa a existência de diferenças significativas e de magnitudes distintas
entre os genótipos estudados frente às doses de herbicida, reafirmando a efetividade
no uso de plântulas de arroz para discriminar genótipos quanto aos níveis de
tolerância, corroborando com outros resultados onde ensaios com plântulas são
promissores na diferenciação entre biótipos de arroz cultivados à herbicidas do grupo
químico das imidazolinonas (ROSO et al. 2010).
Tabela 2 - Resumo da análise de variância, médias e cv (%) para os caracteres número de raízes (NR),
inserção da primeira folha (IPF), comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raízes (CR),
matéria seca de planta (MSP) de genótipos de arroz, avaliados em cinco concentrações de herbicida
(Kifix®) avaliados aos sete, 14, 21 e 28 dias de cultivo em sistema hidropônico CGF-FAEM/UFPEL,
Pelotas/RS, 2019.
Avaliação aos sete dias
FV

GL

Genótipo

QM
NR

IPF

CPA

CPR

MSP

6

20,13*

1,29*

11,7*

3,68*

3,40E-04

Concentração

4

19,06*

1,46*

20,69*

24,43*

2,38E-04

Genótipo x Concentração

24

1,67*

0,08

1,62*

0,41

1,41E-05

Resíduo

70

0,26

0,13

0,73

1,27

1,49E-05

Média Geral

4,57

2,36

5,76

8,18

0,06

CV (%)

11,11

15,39

14,82

13,78

5,67

Avaliação aos 14 dias
Genótipo

6

86,08*

2,37*

139,66*

29,16*

4,81E-03*

Concentração

4

30,02*

3,30*

134,74*

72,99*

3,87E-03*

Genótipo x Concentração

24

3,05*

0,19

8,77*

2,63*

1,86E-04

Resíduo

70

0,81

0,20

2,09

1,23

2,78E-04

Média geral

7,32

2,13

9,65

10,28

0,09

CV (%)

12,28

20,88

14,99

10,79

18,46
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Avaliação aos 21 dias
Genótipo

6

125,92*

2,52*

278,07*

89,22*

2,01E-02*

Concentração

4

75,85*

2,69*

340,41*

148,66*

2,22E-02*

Genótipo x Concentração

24

10,68*

0,23*

23,01*

6,86*

2,64E-03*

Resíduo

70

1,05

0,09

2,99

2,2

2,15E-04

8,60

1,83

11,90

11,85

0,11

11,91

16,37

14,52

12,53

13,27

Média geral
CV (%)

Avaliação aos 28 dias
Genótipo

6

136,97*

1,87*

360,83*

257,23*

1,04E-01*

Concentração

4

88,94*

4,82*

338,70*

332,10*

5,65E-02*

Genótipo x Concentração

24

7,67*

0,30

24,21*

13,59*

6,11E-03*

Resíduo

70

2,93

0,23

8,00

7,79

3,17E-04

8,63

2,88

13,76

14,90

0,21

CV (%)
19,83
16,83
20,55
18,72
* Valores significativos ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F.
FV= Fontes de variação, GL= Graus de liberdade, QM= Quadrado médio.
CV= Coeficiente de variação.

8,38

Média geral

Na Figura 3, estão representadas as respostas dos genótipos frente à ação das
doses de herbicida avaliados aos sete dias. A importância da avaliação em estádios
precoces se deve principalmente por serem os estádios em que os herbicidas são
aplicados na lavoura (ROSO, 2010).
Os genótipos apresentaram respostas diferenciais ao efeito das doses para as
variáveis número de raízes e comprimento de parte aérea, confirmando os resultados
obtidos na análise de variância que demonstraram efeito significativo para interação
genótipo x dose nestes caracteres.
Ao analisar a Figura 3, no tocante do comportamento das cultivares avaliadas
aos sete dias em relação à variável número de raízes (Figura 3a), as cultivares BRS
Pampa CL e BRS Sinuelo CL mantiveram suas médias conforme as concentrações
de herbicida aumentavam. As cultivares Puitá, IRGA, Guri INTA CL, Guri INTA CL e
BRS A701 apresentaram quedas sutis conforme aumentava a dose de herbicida.
Contudo o genótipo BRS Pampa apresentou uma diminuição de seus valores médios
de forma acentuada frente a presença do herbicida.
É possível perceber a variação de comportamento entre as cultivares para a
variável comprimento de parte aérea (Figura 3b). As cultivares BRS A701, BRS
Pampa CL e BRS Sinuelo CL apresentaram um comportamento linear mantendo seus
comprimentos de parte aérea independente das concentrações testadas. As cultivares
Guri INTA CL, IRGA e Puitá apresentaram decréscimos gradativos conforme a
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concentração de herbicida aumentava. Já a cultivar BRS Pampa apresentou ser
extremamente sensível a partir da primeira concentração de herbicida.

Figura 3 - Parâmetros das equações de regressão e representações gráficas das variáveis: a - número
de raízes (NR), b - comprimento de parte aérea (CPA) de sete genótipos de arroz irrigado, testados em
cinco concentrações de herbicida (Kifix®) aos sete dias de cultivo em sistema hidropônico. CGFFAEM/UFPEL, Pelotas/RS, 2019.

A Figura 4 ilustra a resposta do comportamento das médias das variáveis
analisadas aos sete dias frente concentrações de herbicida. As variáveis IPF e CPA
apresentaram respostas diferenciais ao efeito das concentrações, onde a) a média
dos valores de inserção da primeira folha (IPF) em cm apresentou um comportamento
linear com sutis decréscimos conforme aumentava a concentração de herbicida
(Figura 4a), o mesmo pode ser observado na Figura 4b, onde o comprimento de raízes
(CPR) em cm, revelou decréscimos de quase 0,3 cm conforme aumentava a
concentração de herbicida.

Figura 4 - Parâmetros das equações de regressão e representações gráficas das variáveis: a – Inserção
da primeira folha (IPF), b- Comprimento de raízes (CR), em relação ao comportamento das médias das
variáveis analisadas em arroz irrigado, testados em cinco concentrações de herbicida (Kifix®) aos sete
dias de cultivo em sistema hidropônico. CGF-FAEM/UFPEL, Pelotas/RS, 2019

Ao analisar a Figura 5, é possível inferir sobre o comportamento das cultivares
avaliadas aos 14 dias após a emergência, quando as plantas do arroz cultivado
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encontravam-se no estádio V4 (COUNCE et al., 2000) em relação à variável número
de raízes (NR) (Figura 5a), as cultivares mantiveram suas médias conforme as
concentrações de herbicida aumentavam com exceção da cultivar BRS Pampa que
apresentou o modelo linear de ajuste de seus dados verificando uma diminuição de
seus valores médios frente a presença do herbicida e da cultivar BRS A701 que não
apresentou diferenças significativas frente as doses.
Quanto ao comprimento de parte aérea (CPA) (Figura 5b) é possível inferir que
os dados se ajustaram ao modelo linear, com exceção dos genótipos BRS A701 CL,
IRGA 424 CL, BRS Pampa e BRS Sinuelo CL que apresentaram ajustes polinomiais.
Em relação ao caráter comprimento de raízes (CR), as cultivares analisadas
apresentaram um comportamento linear mantendo a média de comprimento de parte
aérea independente das concentrações testadas (Figura 5c). Entretanto, a cultivar
IRGA 424 CL não apresentou diferenças significativas de médias frente as
concentrações de herbicida.

Figura 5 - Parâmetros das equações de regressão e representações gráficas das variáveis: a - número
de raízes (NR), b - comprimento de parte aérea (CPA), c – comprimento de raízes (CR) de sete
genótipos de arroz irrigado, testados em cinco concentrações de herbicida (Kifix®) aos 14 dias de
cultivo em sistema hidropônico. CGF-FAEM/UFPEL, Pelotas/RS, 2019.

A Figura 6 apresenta a resposta do comportamento das médias das variáveis
analisadas aos 14 dias frente concentrações de herbicida. Nas variáveis IPF e MSP,
as cultivares apresentaram respostas diferenciais ao aumento das concentrações, a
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média dos valores de inserção da primeira folha (IPF) em cm apresentou um
comportamento polinomial conforme aumentava a concentração de herbicida. Para
matéria seca de planta em (g), um comportamento linear decrescente conforme as
concentrações de herbicida aumentavam foi observado (Figuras 6a e 6b).

Figura 6 - Parâmetros das equações de regressão e representações gráficas das variáveis: a – Inserção
da primeira folha (IPF), b- Comprimento de raízes (MSP), em relação ao comportamento das médias
das variáveis analisadas em arroz irrigado, testados em cinco concentrações de herbicida (Kifix®) aos
14 dias de cultivo em sistema hidropônico. CGF-FAEM/UFPEL, Pelotas/RS, 2019.

Ao observar a Figura 7 é possível inferir sobre o comportamento das cultivares
avaliadas aos 21 dias, em relação à variável número de raízes (NR), é possível inferir
através da Figura 7a que a variável apresentou um comportamento semelhante para
as cultivares analisadas, com exceção da cultivar BRS Pampa que apresentou ajuste
ao modelo polinomial com quedas acentuadas em sua média a partir da primeira dose,
e as cultivares BRS A701 e BRS Pampa CL não apresentaram diferenças
significativas quanto as regressões.
Ao analisar a variável inserção da primeira folha (IPF), é possível perceber que
as cultivares apresentaram comportamento semelhante com destaque a cultivar BRS
Pampa CL que obteve a melhor resposta quanto mantendo sua média de parte aérea
independente das concentrações de herbicida testadas. Já a cultivar BRS Pampa
apresentou comportamento linear inversamente proporcional as concentrações
testadas (Figura 7b).
Em relação a variável comprimento de parte aérea (CPA), é possível perceber
que as cultivares apresentaram comportamento linear de ajuste da reta com sutis
decréscimos para quase todas as cultivares, com exceção das cultivares Puitá INTA
CL que apresentou decréscimos acentuados a partir da primeira concentração de
herbicida mantendo o ajuste linear da equação da reta, e a cultivar BRS Pampa que
apresentou comportamento polinomial (Figura 7c).
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Ao observar o comportamento da variável comprimento de raízes (CR), as
cultivares apresentaram comportamento linear de ajuste da reta com sutis
decréscimos a partir da primeira concentração de herbicida. Apenas a cultivar BRS
Pampa apresentou comportamento polinomial com diminuição bastante acentuada na
média do comprimento de suas raízes a partir primeira concentração de herbicida de
16cm para 8cm (Figura 7d).
Para a variável matéria seca de planta (MSP), as cultivares apresentaram um
comportamento linear mantendo as médias de matéria seca praticamente constantes
independente das concentrações testadas, entretanto, a cultivar BRS Pampa
apresentou comportamento polinomial apresentando diminuição acentuada de sua
média para matéria seca de parte aérea a partir da primeira concentração de herbicida
(Figura 7e).

Figura 7- Parâmetros das equações de regressão e representações gráficas das variáveis: a - número
de raízes (NR), b – inserção da primeira folha (IPF), c - comprimento de parte aérea (CPA), d –
comprimento de raízes (CR), e – matéria seca de planta (MSP) de sete genótipos de arroz irrigado,
testados em cinco concentrações de herbicida (Kifix®) aos 21 dias de cultivo em sistema hidropônico.
CGF-FAEM/UFPEL, Pelotas/RS, 2019
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Ao observar a Figura 8 é possível inferir sobre o comportamento das cultivares
avaliadas aos 28 dias. Para a variável número de raízes (NR) as cultivares Puitá INTA
CL e Pampa CL mantiveram suas médias em todas as concentrações testadas as
demais cultivares apresentaram quedas sutis em relação aos valores de médias com
exceção das cultivares BRS Pampa que teve um ajuste polinomial com quedas
acentuadas nos valores de médias e a cultivar Guri INTA CL que não apresentou
diferenças significativas (Figura 8a).
Para a variável comprimento de parte aérea (CPA) (Figura 8b), todas as
cultivares apresentaram comportamento linear nos seus valores de média, a cultivar
BRS Pampa apresentou ajuste polinomial com quedas acentuadas a partir da primeira
concentração de herbicida.
Para a variável comprimento de raízes (CR) (Figura 8c), todas as variáveis
apresentaram comportamento linear e apenas a cultivar Guri INTA CL não apresentou
diferenças significativas.
Já para a variável matéria seca de planta (MSP), BRS Pampa foi a única cultivar
que apresentou ajuste polinomial com quedas nos valores de suas médias a partir da
primeira

concentração

de

herbicida,

as

demais

cultivares

apresentaram

comportamento linear mantendo seus valores constantes em quase todas as
concentrações testadas (Figura 8d).

Figura 8 - Parâmetros das equações de regressão e representações gráficas das variáveis: a - número
de raízes (NR), b - comprimento de parte aérea (CPA), c- comprimento de raízes (CR), d - matéria seca
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de planta (MS) de sete genótipos de arroz irrigado, testados em cinco concentrações de herbicida
(Kifix®) aos 28 dias de cultivo em sistema hidropônico. CGF-FAEM/UFPEL, Pelotas/RS, 2019.

Na Figura 9 é representada a resposta do comportamento das médias de todas
as cultivares em relação à variável inserção da primeira folha (IPF) analisada aos 28
dias que apresentou comportamento linear decrescente inversamente proporcional ao
aumento da concentração do herbicida.

Figura 9 - Parâmetro da equação de regressão e representação gráfica da variável Inserção da primeira
folha (IPF), em relação ao comportamento das médias das variáveis analisadas em arroz irrigado,
testados em cinco concentrações de herbicida (Kifix®) aos 28 dias de cultivo em sistema hidropônico.
CGF-FAEM/UFPEL, Pelotas/RS, 2019.

A partir da primeira concentração de herbicida foi possível discriminar as
cultivares que apresentaram maiores índices de tolerância. Contudo, para discriminalas não se levou em conta quais cultivares apresentaram maiores ou menores valores
de médias dentre as variáveis analisadas, mas sim, se suas médias individuais
permaneceram constantes durante os períodos de avaliação.
Comprimento de parte aérea por exemplo, é uma característica intrínseca
individual de cada cultivar, como Puitá INTA CL que possui estatura de planta mais
baixa (SOSBAI, 2016) em relação a cultivar BRS Pampa CL que possui estatura média
(MAGALHÃES JR et al., 2017).
Quanto a tolerância analisada, é importante ressaltar sua definição para que
não seja confundida com resistência, pois a linha que separa essas definições pode
parecer muito tênue. A tolerância pode ser definida quando a planta de arroz por mais
que apresente sintomas de toxidez, consegue sobreviver e se desenvolver mesmo
com aplicação do herbicida. Já a resistência pode ser definida como quando a planta
consegue se desenvolver normalmente mesmo com a aplicação do herbicida,
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geralmente, a agilidade da planta em conseguir decompor e inativar as moléculas de
herbicida é o que vai definir sua resistência (WEED SCIENCE, 1999).
Estas diferenças foram observadas durante as análises, como por exemplo o
comportamento da cultivar BRS A701 CL se mostrou tolerante durante todos os
períodos de análise. Esta cultivar é uma fonte de tolerância aos herbicidas do grupo
das imidazolinonas de segunda geração (MAGALHÃES JR et al., 2017). Contudo,
esta não apresentou o mesmo nível de tolerância da cultivar BRS Pampa CL que
apresentou médias constantes em praticamente todas as variáveis e períodos de
avaliação analisados, independentemente das concentrações de Kifix® utilizadas.
2.4 Conclusões
As cultivares BRS Pampa CL, Guri INTA CL, IRGA 424 CL, Puitá INTA CL
foram as que apresentaram melhores resultados quanto a tolerância ao herbicida
Kifix®., destacando a cultivar BRS Pampa CL que apresentou menor variação dentre
os caracteres avaliados, nas diferentes doses de herbicida.
Com exceção do caracter avaliado inserção da primeira folha, número de
raízes, comprimento da parte aérea, comprimento de raízes e matéria seca de planta
foram responsivos com potencial para serem utilizados como marcadores
morfológicos para identificação e seleção de genótipos de arroz tolerantes ao
herbicida Kifix®.
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3 Capitulo II - Caracterização do sistema radicular e parte aérea de genótipos
de arroz

3.1 Introdução
O arroz é um dos cereais mais consumidos e produzidos mundialmente,
destacando-se pela sua importância alimentar, socioeconômica e por ser a fonte
básica da dieta alimentar mundial (CONAB, 2017). Manter a produção agrícola frente
as modificações e condições climáticas adversas, é um desafio cada vez mais
importante para os programas de melhoramento (GUIMARÃES et al., 2011).
Ao longo do processo evolutivo, conforme as mudanças ambientais ocorreriam
a cultura do arroz foi desenvolvendo diversos mecanismos para sua sobrevivência,
podendo ser citadas as alterações morfológicas quanto sua fenologia, no fechamento
e abertura dos estômatos, movimentos foliares, elongação e ramificações radiculares
como forma de adaptação ao meio (BARRETO; BARBOSA, 2001).
Estruturas foliares são primordiais na síntese de fotoassimilados através da
fotossíntese. Após ficarem maduras, as folhas atuam como fontes exportadoras de
fotossintatos, suprindo os drenos, ou seja, órgãos não fotossintéticos como os grãos
em formação (TAIZ; ZEIGER, 2013). O sistema de raízes é essencial à fixação da
planta ao solo, para o ideal crescimento e desenvolvimento da mesma. O sistema
radicular quanto mais profundo possui maior facilidade de extração de recursos como
água e minerais que se encontram em camadas mais profundas do mesmo
(TAKEHISA et al., 2012).
A avaliação da arquitetura radicular é um estudo bastante complexo, pela
dificuldade de acesso, necessidade da contagem de ramificações de raízes e pela
avaliação cuidadosa para que não haja danificação de sua estrutura (WASSON et al.,
2012) contudo, por mais onerosa que seja a avaliação do sistema de raízes, é de
extrema importância que mais trabalhos sejam feitos no intuito de se buscar melhor
entendimento e melhoria da arquitetura, distribuição, para que as mesmas
apresentem maior facilidade e eficiência na exploração dos recursos hídricos,
minerais e fixação do solo (COUDERT et al., 2010).
Um dos principais objetivos em programas de melhoramento é elevar a
produção das culturas. Para alcançar tal objetivo, o primeiro passo é definir as
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características que devem ser melhoradas, após distinguir e planejar os melhores
cruzamentos dentre os genótipos disponíveis (MORAIS JÚNIOR et al., 2017). Cada
genótipo apresenta suas individualidades, a presença dessa variabilidade genética
constitui-se na essência dos processos evolutivos e do melhoramento vegetal, uma
vez que, é imprescindível a presença desta para que a seleção seja efetiva
(JENNINGS et al., 1981). Dessa forma, caracterizar a variabilidade genética é de
extrema importância no desenvolvimento de estratégias de seleção nos programas de
melhoramento genético (BORÉM; MIRANDA, 2013).
Tendo em vista que os estudos acerca da variabilidade genética de genótipos
de arroz são de extrema importância para selecionar e desenvolver cultivares
superiores com características de interesse, o objetivo deste trabalho foi caracterizar
o sistema radicular e parte aérea de genótipos de arroz conduzidos em casa de
vegetação e indicar genótipos promissores para utilização em programas de
melhoramento.

3.2 Metodologia
A avaliação fenotípica dos genótipos foi conduzida em casa de vegetação da
Estação Experimental Embrapa Terras Baixas, no ano de 2017, utilizando baldes
contendo como substrato areia e foi adicionada água e NPK conforme o manual de
adubação e calagem para a cultura do arroz (SOSBAI, 2016). Foram avaliados os
genótipos de arroz BRS Pampa, BRS Pampa CL, Híbrido H4, BRS Pampeira, BRS
Querência, BRS Sinuelo, BRS 358, Híbrido H7, BRS A701 e BRS Atalanta CL,
totalizando dez genótipos pertencentes à coleção do banco de germoplasma da
EMBRAPA/CPACT.

O

delineamento

experimental

utilizado

foi

inteiramente

casualizado com três repetições, composto por três plântulas por repetição.
As sementes foram desinfestadas com hipoclorito de sódio por 15 minutos e
lavadas por três vezes com água destilada. Posteriormente, as sementes foram
distribuídas em caixas de plástico (11cm x11 cm x 3,5cm), sobre papel mata-borrão
umedecido com água destilada na proporção 2,5 vezes o seu peso seco e colocadas
para germinar em câmara regulada a temperatura de 25°C ± 0,5°C conforme as
Regras para Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 2009).
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Por fim, foram selecionadas para transplante plântulas e transferidas para
baldes contendo substrato em casa de vegetação até a fase de maturação (Figura
10).

Figura 10 - Condução do experimento em baldes em casa de vegetação. ETB - Capão do Leão, 2019.

Foram avaliados os seguintes caracteres: comprimento de raízes (CR), número
de raízes (NR), comprimento de parte aérea (CPA), número de folhas (NF), número
de afilhos (NAF), número de panículas (NP). Após, foi realizada a secagem das
plantas em estufa a 65°C até atingir massa constante para a obtenção da massa seca
de raízes (MSR) e massa seca de parte aérea (MSPA). A mensuração da massa seca
foi realizada em balança analítica (em gramas).
Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias das variáveis
comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade de erro. Com base nas
médias dos caracteres morfológicos, foi estimada a distância generalizada de
Mahalanobis (D2) entre os genótipos. Para estimar a dissimilaridade dos genótipos,
foi realizada a Análise Multivariada (CRUZ; REGAZZI, 1997), através do método de
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agrupamento de Tocher (RAO, 1952), baseado nas distâncias generalizadas de
Mahalanobis, utilizando o programa computacional GENES (Cruz, 2013).
Com base na matriz de distância genética gerada, foram construídos
dendrogramas pelo método de agrupamento da distância média (UPGMA Unweighted Pair-Group Method of Arithmetic Averages). Para a estimativa do ajuste
entre a matriz de dissimilaridade e o dendrograma gerado, foi calculado o coeficiente
de correlação cofenética (r) (SOKAL; ROHLF, 1962). A contribuição relativa foi obtida
pela metodologia proposta por Singh (1981).
3.3 Resultados e discussão
Na Tabela 3, encontra-se o resumo da análise de variância dos oito caracteres
avaliados dos genótipos de arroz. Cinco dos oito caracteres analisados apresentaram
diferença significativa (p  0.05), indicando que os genótipos divergem entre si, sendo
um fator essencial para a realização de estudos de distância genética. Dentre os
caracteres avaliados, o número de raízes, comprimento de parte aérea, número de
folhas, número de panículas, massa seca de parte aérea apresentaram diferenças
significativas segundo a análise de variância.

Tabela 3. Resumo da análise de variância para os caracteres avaliados em genótipos de arroz CGFFAEM/UFPEL-Pelotas, 2019.
QM
FV

GL

CR

NR

CPA

NF

NAF

Gen

9

628,701ns

9987,512**

182,48**

96,54**

6,35ns 4,96**

657,780

3247,685

22,905

36,32000 2,7

Resíduo 20

NP
1,6

MSR

MSPA

0,0026ns

0,0016**

0,0011

0,003

Média
31,81
240,01
87,87
28,37
8,02
6,65
9,07
7,13
CV (%)
18,03
23,74
5,44
21,23
20,51 19,04
37,80
27,32
** Significativo a 5% de probabilidade de erro pelo teste F; (FV) Fontes de Variação, (GL) Graus de Liberdade (QM)
Quadrado Médio de Tratamento, (CV) coeficiente de variação, (CR) Comprimento de raízes, (NR) número de
raízes, (CPA) comprimento de parte aérea, (NF) número de folhas, (NAF) número de afilhos, (NP) número de
panículas, (MSR) massa seca de raízes, (MSPA) massa seca de parte aérea.

Na Tabela 4 pode-se observar o agrupamento de médias para os caracteres
avaliados em genótipos de arroz.
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Tabela 4. Médias para o número raízes (NR), comprimento da parte aérea (CPA), número de folhas
(NF), número de panículas (NP), massa seca de parte aérea (MSPA). CGF- FAEM/UFPEL-Pelotas,
2019.
Genótipo

NR

BRS Pampeira
BRS Pampa
BRS A701 CL
H4
BRS Atalanta
BRS Querência
BRS 358
BRS Pampa CL
BRS Sinuelo

388,33
277,33
214,89
215,33
195,00
232,78
232,22
209,44
242,22

CPA
a*
ab
b
b
b
ab
ab
b
ab

95,557
91,000
101,333
82,557
88,000
88,443
90,333
77,890
88,443

NF
ab
abc
a
bcd
abcd
abcd
abc
cd
abcd

36,333
35,333
28,553
26,887
25,777
18,333
30,997
21,110
31,110

NP
a
a
ab
ab
ab
b
ab
ab
ab

6,887
6,223
6,887
7,447
5,553
4,667
8,557
5,447
6,333

MSPA
ab
ab
ab
ab
ab
b
a
ab
ab

0,107
0,053
0,093
0,057
0,057
0,080
0,070
0,050
0,103

a
abc
abc
abc
abc
abc
abc
bc
ab

H7
192,56 b
75,113 d
29,333 ab
8,557 a
0,043 c
*Médias seguidas de letras iguais na coluna, não diferem significativamente a 5% de probabilidade de
erro.

Para o caráter número de raízes (NR), a maior magnitude apresentada foi do
genótipo BRS Pampeira que apresentou a média de 388,33 para número de raízes,
seguido pelos genótipos BRS Pampa, BRS Querência, BRS 358 e BRS Sinuelo que
não diferiram quanto a significância. Os demais genótipos obtiveram médias inferiores
em relação a média mais alta.
Em relação ao comprimento de parte aérea (CPA) a cultivar BRS A 701 CL
atingiu 101,33cm correspondendo a maior média, não diferindo das médias
apresentadas pelos genótipos BRS Pampeira, BRS Pampa, BRS 358, BRS Sinuelo,
BRS Querência e BRS Atalanta. Contudo, levando em consideração que programas
de melhoramento genético buscam genótipos de portes mais baixos, o híbrido H7 se
destacou por apresentar a média mais baixa quanto ao comprimento de parte aérea
com 75,11 cm de média, seguido pela cultivar BRS Pampa CL que apresentou 77,89
cm de média. A preferência pela obtenção de plantas de arroz com portes mais baixos
nos programas de melhoramento surgiu desde a década de 80, onde fizeram
substituição das variedades tradicionais de porte alto pelas modernas de porte baixo
e altos rendimentos (RANGEL et al., 1992).
A substituição de cultivares de porte alto, baixo afilhamento e folhas longas e
decumbentes, por cultivares de porte baixo, altamente afilhadoras, de folhas curtas e
eretas, foi a mudança de maior impacto no potencial de produção da cultura do arroz
(CHANDLER JUNIOR, 1972).
No tocante do caráter número de folhas (NF) os genótipos BRS Pampa e BRS
Pampeira compuseram o grupo com as médias mais elevadas em magnitude com
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valores de 36,33 e 35,33, respectivamente. Porém, não diferiram dos outros
genótipos, com exceção da BRS Querência. A cultivar BRS Querência apresentou o
valor de média igual a 18,33 sendo este o mais inferior.
Para o caráter número de paniculas (NP), a cultivar BRS 358 e o híbrido H7
apresentaram valores de média mais elevados (8,55), não diferindo de BRS Pampa,
BRS Pampa CL, H4, BRS Pampeira, BRS Sinuelo, BRS A701 CL e BRS Atalanta.
BRS Querência apresentou valor de média de panículas igual a 4,66 sendo esta a
média mais baixa. Há uma forte relação entre o número de panículas e a produtividade
na cultura do arroz, estudos comprovaram que as plantas com maior número de
panículas na maioria das vezes, são as que possuem a maior produtividade
(FAGERIA; BALIGAR, 2005).
Em relação a massa seca de parte aérea (MSPA), as cultivares não diferiram
significativamente, com exceção de BRS Pampa CL do híbrido H7 que apresentou o
menor valor de média.
Valores elevados de médias de matéria seca da parte aérea podem indicar
maior potencial competitivo de uma determinada cultivar, assim como o comprimento
ou estatura e número de afilhos em relação as demais plantas da mesma espécie sob
mesmo regime de ambiental (VIDA et al., 2006).
O método de agrupamento de Tocher (Tabela 5), foi aplicado para os genótipos
de arroz pode ser visualizada a formação de dois grupos distintos. Este método leva
ao estabelecimento de grupos de forma que exista homogeneidade dentro do grupo e
heterogeneidade entre grupos. Além disso, é uma técnica de otimização que agrupa
os indivíduos mantendo o critério de que as distâncias intragrupos sejam sempre
menores do que os intergrupos (CRUZ; REGAZZI, 1997). Desta maneira, a formação
destes grupos representa uma preciosa informação na seleção de genitores dentro
dos programas de melhoramento, pois as novas populações a serem formadas devem
ser baseadas na amplitude de suas distâncias e na potencialidade dos genitores.
Em relação aos dez genótipos de arroz analisados, dentre os caracteres que
apresentaram significativas diferenças estatísticas, foram formados dois grupos,
sendo o grupo 1 composto pelos genótipos: BRS Pampa CL, BRS Atalanta, BRS
Querência, BRS Pampa, H4, BRS 358, BRS A701, BRS Sinuelo e H7 sugerindo que
estes genótipos são mais similares e que apresentam caracteres agronômicos que se
diferem do grupo 2 que foi representado somente pela cultivar BRS Pampeira.
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Tabela 5 - Grupos de similaridade genética entre genótipos de arroz, estabelecidos pelo método de Tocher,
a partir da distância generalizada de Mahalanobis. Pelotas,CGF-FAEM/UFPEL,Pelotas 2019.
Grupos
Genótipos
BRS Pampa CL, BRS Atalanta, BRS Querência, BRS Pampa, H4, BRS 358, BRS A701, BRS
1
Sinuelo, H7
2

BRS Pampeira

A análise de similaridade, baseada nos dados dos caracteres morfológicos de
raiz e parte aérea analisados em genótipos de arroz (Figura 11), revelou distância
média entre os genótipos de 0,84. O dendograma obtido apresentou um alto
coeficiente de correlação cofenética (0,79). O coeficiente de correlação cofenética
pode ser utilizado para avaliar a consistência do padrão de agrupamento, sendo que
valores próximos à unidade indicam melhor representação (CRUZ; CARNEIRO,
2003).
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Figura 11 - Dendrograma obtido a partir da análise dos dados morfológicos de 10 genótipos da de arroz irrigado, pelo método de agrupamento UPGMA e utilizando a distância de
Mahalanobis como média de distância genética. O coeficiente de correlação cofenética (r) foi de 0,79 CGF-FAEM/UFPel, Pelotas - RS, 2019.
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A utilização da distância média como critério para a definição dos agrupamentos
propiciou a visualização de seis grupos distintos. O grupo I formado pelos genótipos
BRS Pampa CL, BRS Atalanta, BRS Querência, o grupo II formado por BRS 358, BRS
A701, o grupo III formado por BRS Pampa, grupo IV formado por BRS Sinuelo, grupo
V formado por H4 e H7 e o grupo VI formado por BRS Pampeira. Esta cultivar
apresentou tanto estatisticamente como em magnitude os maiores valores de médias
para os caracteres avaliados.
Através da análise de contribuição relativa baseada na estatística de Singh
(1981) é possível inferir que os caracteres que mais contribuíram para a
dissimilaridade genética nos genótipos de arroz estudados foram CPA e MSPA,
respectivamente (Tabela 6).
Tabela 6 - Contribuição relativa dos dez caracteres fenotípicos avaliados para a dissimilaridade
apresentada entre os genótipos de arroz (Oryza sativa), baseada na estatística de SINGH (1981).
CGF-FAEM/UFPel - Pelotas - RS2019.
Variáveis

Valor em %

CR

1,3848

NR

2,2329

CPA

40,0221

NAF

4,2477

NF

12,1434

NP

13,8154

MSR

5,3003

MSPA

20,8533

Em relação a Tabela 6. Pode-se inferir que o caráter que mais contribuiu para
a dissimilaridade genética foi o comprimento de parte aérea com valor de com
40,0221%, podendo ser justificado através da análise do agrupamento de médias
onde a cultivar BRS A701 CL obteve média de comprimento de parte aérea de
101,333 se destacando com o maior valor de média e por isso este caráter apresentou
maior contribuição relativa.
O segundo caráter que mais contribuiu para a dissimilaridade entre os
genótipos foi matéria seca de parte aérea (MSPA) com 20,8533% de contribuição o
que pode ser explicado através do quadro de análise de médias onde BRS Pampeira
cultivar que obteve 0,107 gramas se diferenciando do híbrido H7 com 0,043 gramas e
também do BRS Pampa CL.
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O terceiro caráter que mais contribuiu para a dissimilaridade genética foi
número de panículas (NP) com contribuição relativa de 13,8154% uma vez que os
genótipos em destaque foram o Híbrido H7 e BRS 358, ambos com 8,557 de média
de número de panículas.
Por último o caráter que mais contribuiu para a dissimilaridade genética entre
as cultivares foi o caráter número de folhas com valor de 12,1434% de contribuição.
Os genótipos que se destacaram na análise de comparação de médias desse caráter
foram BRS Pampa e BRS Pampeira se destacaram maiores valores de média em
magnitude.
3.4 Conclusões
A caracterização dos genótipos de arroz em casa de vegetação permitiu
identificar a cultivar BRS Pampeira como mais distinta dos genótipos elite utilizados,
permitindo seu uso para maximizar a variabilidade genética em programas de
melhoramento genético.
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4 Capitulo III - Análise evolutiva de genes que controlam o desenvolvimento
das raízes em espécies do genero Oryza.

4.1 Introdução
O contínuo crescimento populacional, que resulta no aumento da demanda por
alimentos, associado a previsões de eventos climáticos extremos, propulsionam os
programas de melhoramento na obtenção de cultivares mais produtivas e tolerantes
a estresses ambientais (MENGUER et al., 2017). A estrutura das raízes está
associada tanto à produtividade quanto a tolerância a determinadas condições
adversas como déficit hídrico e salinidade. Uma planta com raízes bem desenvolvidas
apresentará melhor fixação ao solo, crescimento e desenvolvimento em profundidade,
uma vez que um sistema radicular mais profundo possui maior potencial para explorar
e extrair recursos como água e minerais (TAKEHISA et., 2012).

Assim, o

melhoramento com foco em raízes é uma estratégia promissora para o
desenvolvimento de genótipos superiores quanto a produtividade e tolerância a
condições adversas.
O desenvolvimento da raiz é um fenômeno complexo que envolve mecanismos
constitutivos e adaptativos de genes, e ainda uma correlação com a parte aérea da
planta. Devido à sua extrema importância em programas de melhoramento,
especialmente sob clima adverso, o entendimento do mecanismo molecular associado
ao desenvolvimento das raízes é de fundamental importância (ASHRAF et al., 2011).
A formação das raízes depende da ação de um conjunto de genes que atuam em
diferentes mecanismos, como a iniciação de raiz na fase pós-embriogênica; formação
de meristemas da raiz; emergência de raiz na fase pós-embriogênica; e
desenvolvimento da raiz (MA et al., 2013).
Estudos prévios têm identificado a presença de quatro genes responsáveis pelo
desenvolvimento do sistema radicular em arroz, OsDGL1 que codifica DOLICHYL,
que atua regulando a estruturação da matriz polissacarídica das paredes celulares da
raiz (QIN et al., 2013). O gene OsGLU3, cuja proteína contribui para que o teor de
celulose cristalina seja reduzido na parede celular da raiz e modula o crescimento
radicular (ZHANG et al., 2012). O gene OsEXPANSINE8, que é especificamente
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expresso em pontas de raízes (SHIN et al., 2005). Plantas expressando
OsEXPANSINE8 exibem melhor crescimento do sistema radicular através do estimulo
do alongamento e ramificação (MA et al., 2013). Por fim, o gene OsSPR1 que codifica
uma proteína mitocondrial, com função ainda não caracterizada (TODA et al., 2013).
Mutações em genes homólogos de espécies do gênero Oryza podem ter
gerado inserções, deleções e/ou duplicações durante a evolução que podem ser
benéficas para o desenvolimento radicular. Como o desenvolvimento de raiz é uma
característica alvo importante para o melhoramento, genes homólogos envolvidos
nesse processo tem aplicações potenciais no melhoramento para produtividade e
tolerância a condições adversas através do uso de abordagens modernas, como
edição de genomas. Assim, elucidar a evolução dos genes é importante para o
entendimento da base genética de novos fenótipos, bem como da diversidade entre
os genótipos (LONG et al., 2013). Através da análise evolutiva é possivel compreender
como o genoma de Oryza evoluiu, além de auxiliar em estudos para novas estratégias
de melhoramento genético (LU et al., 2009). Diante do exposto, objetivou-se neste
trabalho estudar a evolução de quatro genes envolvidos no desenvolvimento das
raízes em espécies de Oryza e Leersia perrieri, para indicar diversidade genética para
programas de melhoramento genético.

4.2 Material e métodos
Identificação dos genes OsDGL1, OsGLU3, EXPANSINE 8, OsSPR1 no gênero
Oryza
As sequências de nucleotídeos e aminoácidos dos genes OsDGL1
(Os07g0209000), OsGLU3 (Os04g0497200), EXPANSINE 8 (Os01g0248900),
OsSPR1 (Os01g0898300) em Oryza sativa ssp. japonica, bem como as suas
informações de anotação foram obtidas no banco de dados IRGSP 1.0, no portal RAPDB (KAWAHARA et al., 2013; SAKAI et al., 2013). As demais sequências das espécies
do gênero Oryza utilizadas nesse estudo foram O. sativa ssp. indica, O. rufipogon, O.
glumaepatula, O. glaberrima, O. barthii, O. meridionalis, O. punctata, O. brachyantha
e Oryza longistaminata. A espécie Leersia perrieri foi utilizada como outgroup. As
sequências do gênero Oryza e de L. perrieri são partes do The International Oryza
61

Map Alignment Project (I-OMAP) e foram obtidas no portal Ensembl Plants
(JACQUEMIN et al., 2013; KERSEY et al., 2015; DOS SANTOS et al; 2017).
Análise filogenética
As análises filogenéticas foram realizadas utilizando o software Molecular
Evolutionary Genetics Analysis 7 - MEGA 7 (TAMURA et al., 2013). As sequências
foram alinhadas por ClustalW usando matriz Gonnet, e a árvore foi construída usando
o método de Neighbor joining (SAITOU; NEI, 1987) com réplicas de 10.000 bootstrap.

4.3 Resultados e discussão
O gene OsDGL1 codifica a proteína Dolichyl diphospho oligosaccharide-protein
glycosyl transferase, atua na matriz de polissacarídeos das paredes celulares da raiz
(QIN et al., 2013). Em estudo realizado por Qin et al. (2013), plantas mutantes osdgl1
apresentam raízes mais curtas devido a um defeito no alongamento e divisão das
células radiculares, o que demonstra a importância desse gene no desenvolvimento
da raiz.
A posição do centrômero dos cromossomos 1, 4 e 7 de cada espécie foi previsto
através de um BLASTn (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=Blast
Search), usando a região do centrômero de O. sativa ssp japonica chr 1 (16767483...
17013341); chr 4 (8815158... 8983258) e chr 7 (10804760...11029742) como query.
Somente os alinhamentos com melhor e-value foram selecionados. A posição do gene
no cromossomo foi gerada com auxílio do programa MapChart (VOORRIPS, 2002).
Na árvore filogenética apresentada a partir da análise do gene OsDGL1 podese observar a formação de dois grupos que juntos formam um clado monofilético bem
suportado. No primeiro deles agrupam-se todas as espécies de Oryza exceto Oryza
brachyantha (FF) que diverge das demais espécies, surgindo a partir de um segundo
ramo depois do ancestral comum (Figura 12). A partir disso, sugere-se que o gene
OsDGL1 de O. brachyantha apresenta polimorfismos, como inserções e deleções, o
que o torna diferente das demais. Esse resultado sugere que o gene OsDGL1 em O.
brachyantha pode promover uma resposta diferenciada no desenvolvimento da raiz
nessa espécie. Maior número de variantes do gene OsDGL1 para as espécies de
Oryza foram observados apenas em O. sativa japonica e Leersia perriei (2 transcritos)
(Tabela 7), o que indica que o mecanismo de splicing é bastante conservado entre a
maioria das espécies.
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Tabela 7 - Dados do gene OsDGL1 nas espécies de Oryza e Leersia perrieri. CGF-FAEM/UFPEL,
Pelotas/RS, 2019.
Código
Nº de transcritos
Espécie
Cromossomo inicio
fim
Oryza sativa japonica

OS07G0209000

7

5885350

5889923

2

Oryza sativa indica

BGIOSGA025379

7

5974820

5977507

1

Oryza meridionalis

OMERI07G05760

7

5427954

5430714

1

ND*

20592

23508

1

Oryza longistaminata KN539605.1_FG007
Oryza glumaepatula

OGLUM07G06740

7

5992153

5992963

1

Oryza barthii

OBART07G07030

7

5390680

5395228

1

Oryza rufipogon

ORUFI07G06970

7

5488717

5492195

1

OB07G15260

7

3885333

3885611

1

ORGLA07G0059700

7

5233056

5237604

1

OPUNC07G06700

7

6374917

6375221

1

7

5194579

5195048

2

Oryza brachyantha
Oryza glaberrima
Oryza punctata
Leersia perrieri

LPERR07G06090

*ND: não disponível.

Figura 12 - Árvore filogenética do gene OsDGL1 nas diferentes espécies do gênero Oryza e Leersia.
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O gene OsDGL1 se localiza no mesmo cromossomo e apresenta a mesma
posição nas diferentes espécies de Oryza, e nenhuma duplicação foi observada
(Figura 13).

Figura 13 - Cromossomo 7 das espécies do gênero Oryza e a posição do gene OsDGL1.

O gene OsSPR1 auxilia a capacidade de alongamento da parede celular nas
raízes embrionárias mais curtas. Plantas mutantes OsSPR1 exibem raízes mais
curtas devido a uma falha no alongamento das células radiculares (JIA et al., 2011).
A árvore filogenética do gene OsSPR1 apresenta dois grupos (Figura 14). O.
brachyantha, novamente aparece divergindo das demais espécies de Oryza, assim
como para gene OsDGL1. O número de transcritos não diferiu entre as espécies,
todas apresentaram apenas 1 transcrito (Tabela 8).
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Figura 14 - Árvore filogenética do gene OsSPR1 nas diferentes espécies do gênero Oryza e Leersia.
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Tabela 8 - Dados do gene OsSPR1 nas espécies de Oryza e Leersia perrieri. CGF-FAEM/UFPEL,
Pelotas/RS, 2019.
Código
Nº de
Espécie

Cromossomo inicio

Oryza sativa japonica

OS01G0898300

1

Oryza sativa indica

BGIOSGA000322

1

Oryza meridionalis

OMERI01G37500

1

Oryza longistaminata

KN539280.1_FG012

ND*

Oryza glumaepatula

OGLUM01G44700

Oryza barthii
Oryza rufipogon

transcritos
39058529

1

42716759

42720493

1

37546062

37547979

1

111226

113261

1

1

42231554

42233928

1

OBART01G40490

1

33118292

33121996

1

ORUFI01G43850

1

35971640

35977455

1

OB01G49240

1

30341134

30341634

1

ORGLA01G0344800

1

29179756

29183460

1

Oryza punctata

OPUNC01G39220

1

41982006

41982559

1

Leersia perrieri

LPERR01G35040

1

29302765

29303110

1

Oryza brachyantha
Oryza glaberrima

39052287

Fim

*ND: não disponível.

A posição do gene OsSPR1 ocorre no cromossomo 1 em todas as espécies do
gênero, porém a localização varia, mas mantém o padrão de localização próximo ao
final do cromossomo (Figura 15).

Figura 15 - Cromossomo 1 das espécies de Oryza e a posição do gene OsSPR1.
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O gene OsGLU3, codifica endo-1,4-b-glucanase ligada a membrana. Plantas
mutantes de OsGLU3 apresentam um menor teor de celulose cristalina na parede
celular da raiz e inibição do alongamento de células radiculares. Ainda, o gene
OsGLU3 contribui para o crescimento das raízes em condições de falta de fosfato
(ZHANG et al., 2012).
A árvore filogenética do gene OsGLU3 apresenta dois grupos. Novamente O.
brachyantha apresenta a sequência gênica divergente das demais espécies de Oryza
(Figura 16). O número de transcritos de OsGLU3 não diferiu entre as espécies (Tabela
9).
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Figura 16 - Árvore filogenética do gene OsGLU3 nas diferentes espécies do gênero Oryza e Leersia.
Tabela 9 - Dados do gene OsGLU3 nas espécies de Oryza e Leersia perrieri. CGF-FAEM/UFPEL,
Pelotas/RS, 2019.
Espécie
Oryza sativa
japonica

Código

Cromossomo

inicio

fim

nº de transcritos

OS04G0497200

4

24863994

24867715

1

Oryza sativa indica

BGIOSGA014799

4

23429750

23433379

1

Oryza meridionalis
Oryza
longistaminata

OMERI04G14700

4

20119993

20120810

1

KN539504.1_FG002

ND*

80153

80732

1

Oryza glumaepatula

OGLUM04G17460

4

22205281

22207216

1

Oryza barthii

OBART04G17410

4

18078118

18081115

1

Oryza rufipogon

ORUFI04G18870

4

20740168

20742104

1

OB04G24640

4

13008064

13008848

1

ORGLA04G0145300

4

17184246

17187967

1

Oryza punctata

OPUNC04G15210

4

22604677

22605226

1

Leersia perrieri

LPERR04G14000

4

14480276

14481061

1

Oryza brachyantha
Oryza glaberrima

*ND: não disponível.
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O gene OsGLU3 aparece no cromossomo 4 em todas as espécies apresentou uma
leve flutuação na localização, mas manteve o padrão de localização abaixo do centrômero
(Figura 17).

Figura 17 - Cromossomo 4 das espécies do genêro Oryza e a posição do gene OsGLU3.

O gene OsEXPANSIN8 atua como fator chave no alongamento celular (SHIN
et al., 2005) e plantas com alta expressão desse gene exibem melhor crescimento
global de raízes, alongamento e ramificações (MA et al., 2013).
A árvore filogenética de OsEXPANSIN8 apresenta dois grupos, e como para
os demais genes, O. brachyantha, aparece separado das demais espécies de Oryza
(Figura 18). O número de transcritos não diferiu entre as espécies, e todas
apresentaram apenas 1 transcrito (Tabela 10).
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Tabela 10. Dados do gene OsEXPANSIN8 nas espécies de Oryza e Leersia perrieri. CGF-FAEM/UFPEL,
Pelotas/RS, 2019.
Espécie

Código

Oryza sativa japonica

Cromossomo

inicio

fim

Nº de transcritos

OS01G0248900

1

8196083

8197096

1

Oryza sativa indica

BGIOSGA001994

1

8950989

8952002

1

Oryza meridionalis

OMERI01G09370

1

8404380

8405058

1

Oryza longistaminata

KN539901.1_FG004

ND*

40229

41059

1

Oryza glumaepatula

OGLUM01G10750

1

9506134

9507147

1

Oryza barthii

OBART01G09380

1

7158586

7159599

1

Oryza rufipogon

ORUFI01G10200

1

7635672

7636685

1

OB01G19510

1

6503707

6504312

1

ORGLA01G0084900

1

6309577

6310590

1

Oryza punctata

OPUNC01G09260

1

7732511

7732511

1

Leersia perrieri

LPERR01G08950

1

6638696

6639279

1

Oryza brachyantha
Oryza glaberrima

*ND: não disponível.
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Figura 18 - Árvore filogenética do gene OsEXPANSIN8 nas diferentes espécies do gênero Oryza e
Leersia.

O gene OsEXPANSIN8 aparece no cromossomo 1 em todas as espécies e a
localização permaneceu praticamente constante, posicionando-se acima do centrômero
próximo no início do cromossomo (Figura 19).
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Figura 19. Cromossomo 1 das espécies do gênero Oryza e a posição do gene OsEXPANSIN8.

4.4 Conclusões
As análises comparativas nas espécies do gênero Oryza sugerem que os
genes que atuam no desenvolvimento da raiz se mantiveram conservados ao longo
dos eventos evolutivos. Para os genes estudados, Oryza brachyantha foi a espécie
que apresentou maior divergência, dessa forma, após caracterização de raízes e da
resposta a condições adversas esta espécie pode ser fonte de variabilidade para
programas de melhoramento.
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5 Considerações finais

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a caracterização de
genótipos de arroz quanto a resposta ao herbicida do grupo químico das
imidazolinonas e ao desenvolvimento de parte aérea e raiz em casa de vegetação foi
efetivo para discriminar os respectivos genótipos. Além disso, como sugestão para
continuidade deste trabalho, em relação ao capítulo sobre analise evolutiva de
espécies do gênero Oryza, poderá ser desenvolvido um experimento com o cultivo de
genótipos de arroz da espécie Oryza brachyantha quanto a respostas a condições
adversas como por exemplo, estresse por seca, toxidez por ferro, alumínio, salinidade
entre outros, uma vez que O. brachyantha dentre as espécies estudadas, foi a que
mais divergiu filogeneticamente com potencial de ser uma promissora fonte de
variabilidade importante para programas de melhoramento.
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Anexo A

Solução nutritiva utilizada do estudo.

Estoque

Reagente

g L-1

1

NH4NO3

91,40

2

K2SO4

97,80

(a)

KH2PO4

29,00

(b)

K2HPO4

8,00

3

4

CaCl2.2H2O

120,77

5

MgSO4.7H2O

324,00

(a)

MnCl2.4H2O

1,50

(b)

(NH4)6.Mo7O24.4H2O

0,074

(c )

H3BO3

0,934

(d)

ZnSO4.7H2O

0,035

(e)

CuSO4.5H2O

0,031

(a)

FeSO4. 7H2O

7,92

(b)

EDTA

3,19

6

7

A solução de ferro possui a concentração normal de 2mg L -1, comum em
soluções de Yoshida (1981). No entanto, segundo o trabalho de Elec et al (2013), foi
adicionado ao ferro o quelante ácido EDTA, as demais soluções estoques estão
baseadas no trabalho de Singh et al., (2010).
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