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RESUMO 

Associação	genômica	ampla	para	caracteres	relacionadas	à	eficiência	no	uso	de	nitrogênio	

em	linhagens	de	milho	tropical	

A expansão dos locais e da época de cultivo do milho faz com que uma 
fração significativa da produção do cereal ocorra em condições de estresses 
abióticos. Grande parte desse cenário edafoclimático remete ao cultivo do milho 
safrinha, semeado entre janeiro e março e atualmente responsável por 65% da 
produção total. Dentre os diversos tipos de estresses abióticos, a deficiência de 
nitrogênio é comum e crítica nos solos brasileiros. Evidencia-se, portanto, a 
necessidade do desenvolvimento de genótipos mais eficientes no uso de 
nitrogênio, resultando em benefícios econômicos e ambientais. Caracteres 
morfofisiológicos podem auxiliar no processo seletivo de genótipos superiores 
para essas condições, como a mensuração do sistema radicular e a análise da taxa 
fotossintética. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi identificar regiões do 
genoma do milho tropical associadas ao comprimento de raiz, à fluorescência de 
clorofila e ao índice de resposta da planta ao estresse por nitrogênio. Para isto, 
foram avaliadas 64 linhagens endogâmicas de milho tropical em baixa e alta 
disponibilidade nitrogênio no solo e em dois locais de cultivo na Região de 
Piracicaba-SP, nas safras 2014/15 e 2015/16. Foram considerados o comprimento 
de raiz, a eficiência fotossintética do fotossistema II e o Índice de Tolerância à 
Baixa disponibilidade de nitrogênio (ITBN). As linhagens foram genotipadas com 
a plataforma Affymetrix® Axiom® Maize Genotyping Array de 616.201 
marcadores SNP. A qualidade da informação genômica foi controlada pelos 
procedimentos Minor Allele Frequency e Call Rate e pela eliminação de 
heterozigotos. Os valores genotípicos foram preditos por meio de equações de 
modelos mistos do tipo REML/BLUP. Os dados de marcadores moleculares e 
fenotípicos foram analisados por Associação Genômica Ampla (GWAS). 
Verificou-se maior comprimento radicular em condições de baixa disponibilidade 
de nitrogênio. No total, sete marcadores significativos foram identificados, sendo 
quatro referentes ao ITBN, dois referentes ao comprimento de raiz em 
disponibilidade ideal e um referente ao comprimento de raiz em disponibilidade 
baixa do nutriente. Entre os principais processos biológicos identificados através 
da anotação funcional, estão o controle e regulação da transcrição, detectado para 
todos os caracteres avaliados, e a síntese de Guanosina Monofosfato Sintetase 
(GMP), enzima diretamente envolvida na disponibilização e reciclagem de 
nitrogênio. Também foi observada coincidência de região cromossômica entre 
marcadores significativos identificados e QTL potencialmente relacionados com a 
eficiência no uso de nitrogênio já reportados na literatura. Conclui-se que a 
técnica GWAS apresenta eficiência na detecção de marcadores associados aos 
caracteres de interesse, neste caso evidenciando processos e funções celulares 
relacionados aos diferentes processos da síntese e reciclagem de nitrogênio.  

Palavras-chave: MAS; Nitrogênio; GWAS; SNP 
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ABSTRACT 

Genome-wide	association	for	characters	related	to	nitrogen	use	efficiency	in	tropical	

maize	lines	

The expansion of locals and season period of maize crop makes a 
significant portion of the cereal production to occur under abiotic stress 
conditions. Much of this environmental scenario refers to the second growing 
season maize, sowed between January and March and responsible for 65% of total 
production currently. Among the different types of abiotic stresses, nitrogen 
deficiency is common and critical in Brazilian soils. Therefore, it becomes 
necessary to develop genotypes more efficient in nitrogen use, resulting in 
economic and environmental benefits. Morphophysiological characters may assist 
in the selective process of superior genotypes for these conditions, such as root 
system measurement and photosynthetic ratio analysis. In this context, this project 
aimed to identify tropical maize genomic regions associated with root 
morphological character, physiological parameter of photosystem II, and with the 
plant response index to nitrogen stress. To this end, 64 tropical maize inbreeding 
lines contrasting for nitrogen use efficiency were evaluated in low and ideal soil 
nitrogen availability in two cultivation sites in the region of Piracicaba-SP, in 
seasons 2014/15 and 2015/16. The characters root total length, chlorophyll 
fluorescence, and Low Nitrogen Tolerance index (LNTI) were considered. The 
lines were genotyped SNP using the Affymetrix® Axiom® Maize Genotyping 
Array with 616,201 SNP. The quality of the genomic information was controlled 
by Minor Allele Frequency and Call Rate procedures and by the elimination of 
heterozygous loci. The genotypic values were predicted using REML/BLUP 
mixed model equations. Genome-Wide Association Studies (GWAS) was 
performed to analyze molecular and phenotypic data. Greater root length under 
low availability nitrogen conditions was verified. In total, seven significant 
markers were identified, four referring to LNTI, two referring to root length under 
ideal nitrogen availability and one referring to root length under low nitrogen 
availability. Among the main biological processes identified trough functional 
annotation are the transcription control and regulation, detected to all evaluated 
characters, and the synthesis of Guanosine Monophosphate Synthetase (GMP), 
enzyme directly involved in the provision and recycling of nitrogen. It was also 
observed coincidence of chromosomal region between significant markers 
identified and QTLs potentially related in nitrogen use efficiency previously 
reported. As conclusion, GWAS technique shows efficiency in the detection of 
markers associated to the characters in focus, in this evidencing cellular processes 
and functions associated to the different process of nitrogen synthesis and 
recycling. 

Keywords: MAS; Nitrogen; GWAS; SNP 
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1. INTRODUÇÃO	

A expansão dos locais e da época de cultivo do milho (Zea mays L.), impulsionada 

pela crescente demanda mundial por alimentos e pelas mudanças climáticas, faz com que uma 

fração significativa da produção do cereal ocorra em áreas marginais. Nestas áreas, o cultivo é 

conduzido em condições estressantes regidas por fatores abióticos decorrentes da baixa 

fertilidade natural dos solos, insuficiente aplicação de fertilizantes nitrogenados e ocorrência 

de seca (GIÁCOMO et al., 2015; MONNEVEUX et al., 2005). 

Entre os diversos tipos de estresses abióticos, a deficiência de nitrogênio (N) é 

comum nos solos brasileiros, afetando negativamente o desenvolvimento das plantas e 

reduzindo a produtividade (FRITSCHE-NETO; BORÉM, 2012). Ademais, a eficiência na 

adubação nitrogenada geralmente é menor que 50% devido aos processos de perda por 

volatilização, desnitrificação e lixiviação (GALLAIS; HIREL, 2004). Deste modo, este fator 

torna-se preponderante na produção de biomassa, de grãos e nos custos de produção do milho 

(PENG et al., 2013), assim como na seguridade alimentar, uma vez que a cultura do milho é a 

principal consumidora do adubo nitrogenado (IFA, 2013). 

Aliado a isso, o cultivo de milho de segunda safra (milho safrinha), o qual ocorre em 

regiões e épocas com maior frequência de estresses abióticos, demanda fatores mais 

complexos para o aumento de produtividade (DUARTE; KAPPES, 2015). Ainda assim, este 

cultivo apresenta taxa de crescimento de 10% ao ano, enquanto o cultivo de primeira safra 

cresce cerca de 2% ao ano (GALVÃO et al., 2015). Apesar de apresentar menor custo total 

em relação ao milho de primeira safra, a aplicação de fertilizantes para atingir melhorias na 

produtividade no milho safrinha representa uma elevada parcela do custo variável de 

produção, chegando a 30% no Estado de Mato Grosso (IMEA, 2016) e até 38% em São Paulo 

(PECCHIO, 2015).  

Por meio do melhoramento genético, é possível desenvolver cultivares de milho mais 

eficientes no uso de nitrogênio (EUN), ou seja, que produzam mais ou a mesma quantidade de 

grãos, com menor demanda por N. O aumento da EUN não implica apenas benefícios 

econômicos, mas também reduz a poluição ambiental. As perdas de N por lixiviação de 

nitrato chegam a 6% (PEDROSA, 2013), enquanto que as por volatilização podem ultrapassar 

50% do total aplicado na cultura (TASCA et al., 2011). 

Trabalhos com melhoramento para a EUN já vêm sendo realizados, 

simultaneamente, em condições ótimas e estressantes de cultivo, através da utilização de 

índices que reúnem o desempenho dos genótipos nos dois ambientes. Um importante índice 
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nesse contexto é o Índice de Tolerância à Baixa Disponibilidade de Nitrogênio (ITBN), 

proposto por Miti et al. (2010). Este relaciona a produtividade de grãos nas duas condições 

(disponibilidade ideal e baixa), obtendo o percentual de redução da produtividade do 

ambiente estressante em relação ao ambiente ótimo. Este índice vai ao encontro do conceito 

de tolerância ao estresse, sendo que, quanto menor a perda de produtividade da condição 

estressante para a ótima, menor será o valor do índice e maior será a tolerância da planta ao 

estresse. 

Neste contexto, caracteres relacionados à morfologia do sistema radicular podem 

fornecer informações relevantes sobre a eficiência no uso do nitrogênio em genótipos de 

milho (MAJEROWICZ et al., 2002). Isto porque o sistema radicular exerce papel essencial na 

captação do nitrogênio via água (HORST et al., 2003; MACKAY; BARBER, 1986; 

SATTELMACHER et al., 1990). Assim, sob estresse nutricional ou hídrico, por exemplo, um 

maior desenvolvimento radicular pode auxiliar a obter o nutriente em camadas de solo mais 

profundas e, dessa forma, evitar a deficiência de nitrogênio (CHUN et al., 2005). Entretanto, a 

influência genética de caracteres de raiz na eficiência no uso do nitrogênio ainda é pouco 

conhecida, tanto a nível fenotípico como genômico. 

Além destes, caracteres fisiológicos também podem exercer contribuição importante 

para a seleção de genótipos eficientes no uso de nitrogênio. A análise de taxa fotossintética, 

por exemplo, pode ser um indicador de uma planta com alta ou baixa eficiência na absorção e 

utilização de N, dada a participação direta do nitrogênio na síntese de Rubisco e clorofila 

(EPSTEIN; BLOOM, 2006). 

A avaliação de genótipos em relação à EUN através desses caracteres por métodos 

tradicionais pode ser muito informativa, mas se baseia em análise destrutiva dos órgãos 

vegetais envolvidos na maioria das vezes, o que implica alta demanda de tempo e custo, além 

de alta contribuição de efeitos ambientais nos resultados, indesejados em programas de 

melhoramento (VARSHNEY et al., 2011). Esses desafios tornam a seleção precoce direta 

uma alterativa atrativa para essas características morfofisiológicas, pois permite a realização 

de seleção de forma rápida, com menor custo e com maximização do ganho de seleção 

(FRITSCHE-NETO; BORÉM, 2011). 

Assim, em conjunto com uma caracterização morfofisiológica, a caracterização 

detalhada dos genótipos com base em dados moleculares pode contribuir estrategicamente 

para otimizar a utilização do germoplasma disponível em programas de melhoramento de 

milho (ROMAY et al., 2013), assim como para o entendimento da base genética de caracteres 

de interesse. Para isso, os estudos de associação genômica ampla (GWAS – Genome-wide 
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Association Studies) representam um método de alta resolução para mapear loci quantitativos 

com base em desequilíbrio de ligação (LD) (DHANAPAL et al., 2015). Essa abordagem 

estima a associação entre locos e o caráter fenotípico em nível populacional por meio de 

testes de hipóteses visando detectar efeitos de SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) 

significativos. 

Em milho, dado o rápido decaimento do LD (aproximadamente 2 kb) e a grande 

diversidade genética, o GWAS evidencia-se como um método acurado para identificação de 

genes específicos. Prova disso é que a metodologia GWAS vem sendo extensivamente usada 

em estudos genéticos de plantas para condições de estresses abióticos (BOUCHET et al., 

2013; XUE et al., 2013; ZHANG et al., 2013) e características agronomicamente importantes 

do milho, como arquitetura foliar (TIAN et al., 2011), concentração e composição do óleo da 

semente (LI et al., 2013), resistência a doenças (GOWDA et al., 2015; MAMMADOV et al., 

2015), desenvolvimento radicular (PACE et al., 2015) e altura de planta (PEIFFER et al., 

2014). 

1.1. Objetivos	

1.1.1. Objetivo	geral	

Identificar regiões do genoma do milho tropical associadas a caracteres morfológicos 

de raiz, a parâmetros fisiológicos do fotossistema II e ao índice de resposta da planta ao 

estresse por nitrogênio. 

1.1.2. Objetivos	específicos	

• Identificar marcadores SNP associados a índice de resposta da planta ao estresse por 

nitrogênio e a caracteres de morfologia de raiz e fisiologia do fotossistema II; 

• Fazer a anotação funcional dos SNP identificados como significativos e identificar 

possíveis fatores moleculares que controlam estas características. 

• Comparar a coincidência e/ou localização das marcas significativas nos diferentes 

caracteres no genoma, assim como possíveis relações genômicas entre elas.  
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6. CONCLUSÃO	

• As análises de GWAS evidenciaram associações significativas para os caracteres 

relacionados com eficiência no uso de nitrogênio em milho tropical, sendo que alguns SNP 

detectados localizam-se em regiões já reportadas na literatura, evidenciando a acurácia da 

análise e a importância dessas regiões genômicas. 

• Dentre os principais processos biológicos identificados por meio da anotação 

funcional, esta o controle e regulação da transcrição, detectado para todos os caracteres 

avaliados, e a síntese de GMP, enzima diretamente envolvida na disponibilização e 

reciclagem de N. 

• Utilizando-se apenas os SNP identificados, não seria possível realizar seleção com 

acurácia para EUN. No entanto, esses marcadores podem auxiliar no processo seletivo ao 

serem usados como fatores de efeito fixo no modelo genético-estatístico. 
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