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RESUMO
NASCIMENTO, J. B. Resposta de acessos de arroz (Oryza sativa L.) ao ataque da
broca-do-colmo (Diatraea saccharalis Fabr., 1794). 2011. 64f. Dissertação (Mestrado em
Agronomia: Produção Vegetal) - Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos,
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011.1
Entre os estresses bióticos, os insetos-praga são considerados uma grande
ameaça ao aumento da produção orizícola mundial e entre os grupos mais destrutivos
encontra-se as brocas-do-colmo. Devido ao comportamento da lagarta D.saccharalis em
alojar-se no interior do colmo de plantas de arroz e pela dificuldade de ser controlada por
meio de produtos químicos, a utilização de cultivares resistentes a esta praga constitui-se
em um método de controle viável isto porque não onera os custos de produção e é seguro
ao ambiente. Este trabalho teve como principais objetivos observar a resposta de 34
acessos de arroz ao ataque da broca-do-colmo D. saccharalis, avaliando e descrevendo
características morfológicas das plantas associadas à resistência de arroz a esta broca-docolmo e analisar, através de marcadores microssatélites, a diversidade genética destes
acessos. O experimento foi conduzido em casa telada da Embrapa Arroz e Feijão
utilizando delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições.
Durante a avaliação das plantas foram determinados alguns caracteres quantitativos e
qualitativos dos acessos de arroz relacionados ao ataque de lagartas de D. saccharalis. Os
caracteres quantitativos foram o número de lagartas vivas/colmo, o peso de lagartas
sobreviventes, o diâmetro interno do colmo, o número de colmos atacados e a percentagem
de colmos atacados. Já os caracteres qualitativos foram o tipo de lígula e pubescência do
limbo foliar. Os acessos mais favoráveis a sobrevivência de lagartas foram IAC 47 e Ti Ho
Hung que apresentaram em média 10,37 e 10,25 lagartas. As lagartas com maior peso
(0,0986 g e 0,0862 g) foram encontradas em duas VT “Canela de ferro” (CA 780099 e CA
790164). O maior valor de diâmetro interno do colmo foi encontrado em duas VT “Canela
de ferro” (CA 790164 e CA 980007) que apresentaram 3,18 mm. Os acessos introduzidos
Ti Ho Hung e Chiang an Tso Pai Ku apresentaram em média os colmos mais danificados
(7,04 colmos para as duas cultivares). A percentagem de ataque entre as LCI variou entre
49% a 93% nos acessos C 409 e Ti Ho Hung. Entre os acessos que compõe o estrato das
LCB a percentagem de ataque variou de 45% a 88% em Bonança e IAC 47. Já entre as VT
“Canela de ferro”, os acessos que apresentaram os valores de menor e maior número de
colmos danificados foram CA 790167 e 810055 (95 e 57%, respectivamente). O número
de lagartas sobreviventes apresentou correlação positiva e significativa com o peso médio
de lagartas e número de colmos atacados. O diâmetro interno do colmo apresentou uma
correlação positiva e significativa com o peso médio de lagartas. Neste sentido, as lagartas
mais pesadas foram encontradas nos acessos com o maior diâmetro de colmo, mostrando o
efeito positivo desta característica. Os caracteres qualitativos que predominaram entre os
acessos de arroz foi pubescência do limbo foliar do tipo glabra e o formato da lígula do
tipo fendida. Para análise molecular dos acessos de arroz foram utilizados 24 marcadores
microssatélites. O PIC identificado por este conjunto de marcadores variou de 0,10 (RM
171) a 0,87 (OG 106), com média de 0,63. O número de alelos detectados ficou
compreendido entre quatro (RM 171) e 28 (RM 14), totalizando 243 alelos e média de
10,12 alelos/loco e entre os alelos identificados 92 foram privados. O marcador que detec___________________
1
Orientador: Prof. Dr. Paulo Marçal Fernandes. EA-UFG.
Co-orientador: Dr. José Alexandre de Freitas Barrigossi. Embrapa Arroz e Feijão.
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tou o maior número de alelos privados foi o RM 14 com treze alelos e os acessos com os
maiores números de alelos privados foram IR 42 e TKM 6. O valor combinado de P.I. foi
de 1,005x10-18 e através da análise fatorial de correspondência (AFC) observou a
distribuição espacial da variabilidade genética do conjunto de acessos analisados e
verificou-se que as LCI TKM 6 e IR 42 distinguiram-se dos demais acessos. As demais
cultivares e linhagens introduzidas formaram um grupo com maior similaridade genética
entre si, da mesma maneira, as variedades tradicionais e as cultivares brasileiras
encontraram-se mais próximas. O dendrograma obtido produziu um coeficiente cofenético
r=0.82 e a distância genética média de Rogers-W foi de 0.62 e este valor foi utilizado como
ponto de corte para a identificação de grupos mais similares. Observou-se a formação de
cinco grupos distintos. Porém, apesar da presença destes cinco grupos, quatro acessos
permaneceram não-agrupados ou isolados, que foram Primavera, “Canela de Ferro” - CA
220268, Su Yai 20 e TKM 6. Com exceção do acesso Ti Ho Hung, as demais LCI
apresentaram características morfológicas (folhas pilosas e diâmetro interno do colmo
menor que 2,5mm) semelhantes e se mantiveram agrupadas nas análises moleculares. De
forma geral, as VT “Canela de Ferro” apresentaram-se semelhantes quanto à resposta ao
ataque de D. saccharalis. As plantas destes acessos possuem folhas lisas e colmos com
diâmetro interno maior que 2,5 mm. Somente um acesso (CA 220268) apresentou diâmetro
interno do colmo menor que 2,5 mm e não se associou ao grupo das “Canelas de Ferro”
nas análises moleculares. As LCB mostraram-se menos atacadas que as VT “Canelas de
Ferro”. Porém, as características morfológicas das plantas de alguns acessos das LCB
foram semelhantes as das VT “Canela de Ferro”, como nos acessos IAC 47, Caiapó e
Confiança que apresentaram diâmetro interno do colmo maior que 2,5 mm e folhas com
pubescência do limbo foliar do tipo glabra. Os resultados obtidos nesse trabalho indicam
que as características morfológicas e análises moleculares foram capazes de separar os
acessos de arroz em diferentes grupos. Com relação às características morfológicas, foi
possível separar os acessos em grupos que responderam de forma diferente ao ataque da
broca-do-colmo D. saccharalis. A análise molecular dos acessos permitiu avaliar com alto
grau de detalhamento o nível da variabilidade genética existente entre os acessos, além de
permitir a determinação da relação genética entre eles. A verificação da presença de
variabilidade genética expressiva entre os 34 acessos fornece indícios de que estes podem
ser utilizados pelos programas de melhoramento do arroz no Brasil como uma alternativa
para aumentar a base genética dos acessos de arroz brasileiros, permitindo o surgimento de
novas combinações alélicas e adaptações a ambientes específicos, o que pode
proporcionar, por exemplo, uma redução da vulnerabilidade a insetos-praga.

Palavras-chave: broca-do-colmo, arroz, resistência, diâmetro do colmo, marcador
molecular.
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ABSTRACT
NASCIMENTO, J. B. Response of accessions of rice (Oryza sativa L.) to attack of stem
borer (Diatraea saccharalis Fabr., 1794). 2011. 64 f. Dissertation (Master in Agronomy:
Crop Production) - Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade
Federal de Goiás, Goiânia, 20111.
Among the biotic stresses, insect pests are considered a major threat to to
increasing world rice production and the stem borers are one of the most destructive pests.
Due to the behavior of the caterpillar in D. saccharalis in staying inside the stems of rice
plants and the difficulty to be controlled by chemicals, the use of cultivars resistant to this
pest is in a viable method of controlling this not imposed because of production costs and
is environmentally safe. This study had as main objective to observe the response of 34
accessions of rice to the attack of stem borer D. saccharalis, assessing and describing the
morphological characteristics of plants associated with resistance to this rice-stem borer
and analyze, using microsatellite markers, the genetic diversity of these accessions. The
experiment was conducted in greenhouse condition at Embrapa Rice and Beans Research
Center using randomized complete block design with four replications. During the
assessment of some plants were determined quantitative and qualitative characters of rice
accessions related to the attack of larvae of D. saccharalis. The quantitative characters
were the number of living larvae/stem, weight of surviving worms, the inner diameter of
the stem, stem attacked number and percentage of stems attacked. The qualitative
characters were the kind of ligule and pubescence of the leaf. Accesses more favorable
survival of larvae IAC 47 and Ti Ho Hung showed that on average 10.37 and 10.25 larvae.
Larvae with greater weight (0,0986 g e 0,0862 g) were found in two VT "Canela de Ferro"
(CA 780099 and CA 790164). The highest inner diameter of the stem was found in two VT
"Canela de Ferro" (CA 790164 and CA 980007) that showed 3.18 mm. The accessions
introduced Ti Ho Hung and Chiang an Tsao Pai Ku showed an average in the most
damaged stalks (7,04 stems for both cultivars). The percentage of attack between the LCI
ranged from 49% to 93% in accesses C 409 and Ti Ho Hung. Among the hits that make up
the stratum of the LCB the percentage of attack ranged from 45% to 88% at Bonança and
IAC 47. Among the VT "Canela de Ferro", the hits that showed the values smaller and
larger numbers of stems were damaged CA 790167 and CA 810055 (95 and 57%
respectively). The number of surviving worms showed significant positive correlation with
the average weight of larvae and number of stems attacked. The inner diameter of the stem
showed a significant positive correlation with the average weight of larvae. In this sense,
the larvae were found in the heaviest hits with the largest stem diameter, showing the
positive effect of this feature. The qualitative characters that predominated among
accessions of rice was pubescence of the leaf type flat and shape of ligule type split. For
molecular analysis of rice accessions were used 24 microsatellite markers. The PIC
identified by this set of markers ranged from 0.10 (RM 171) to 0.87 (OG 106), averaging
0.63. The number of alleles was between four (RM 171) and 28 (RM 14), totaling 243
alleles with an average of 10.12 alleles/locus and between alleles 92 were private. The
marker that detected the highest number of private alleles was RM 14 with thirteen alleles
and the accessions with the highest numbers of private alleles were IR 42 and TKM 6. The
________________________
1
Adviser: Prof. Dr. Paulo Marçal Fernandes. EA-UFG.
Co-adviser: Dr. José Alexandre de Freitas Barrigossi. Embrapa Arroz e Feijão.
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combined value of PI was 1.005 x10-18 and by correspondence factor analysis (CFA)
showed the spatial distribution of genetic variation within the set of accessions analyzed
and verified that the LCI IR 42 and TKM 6 were distinguished from other accesses. The
other cultivars and lines introduced formed a group with high genetic similarity between
them, the same way, the traditional varieties and cultivars in Brazil found themselves
closer. The dendrogram produced a cophenetic coefficient r = 0.82 and the average genetic
distance of Rogers-W was 0.62 and this value was used as the cutoff point for identifying
groups most similar. We observed the formation of five distinct groups. However, despite
the presence of these five groups, four accessions remained non-grouped or isolated, which
were Primavera, "Canela de Ferro” - CA 220268, Su Yai 20 and TKM 6. With the
exception of access Ti Ho Hung, the other LCI morphological traits (hairy leaves and stem
inner diameter smaller than 2.5 mm) remained similar and grouped into the molecular
analysis. Overall, the VT "Canela de Ferro" were similar for response to attack D.
saccharalis. Plants of these accessions have smooth leaves and stems with an internal
diameter larger than 2.5 mm. Only one access (CA 220268) had an inner diameter of the
stem smaller than 2.5 mm and not associated with the group of "Canela de Ferro" in the
molecular analysis. The LCB were less attacked the VT "Canela de Ferro". However, the
morphological characteristics of plants of some accessions of LCB were similar to those of
VT "Canela de Ferro", as in access IAC 47, Caiapó and Confiança showed that inner
diameter greater than 2.5 mm stem and leaves with pubescence of the leaf type flat. The
present results indicate that the morphological and molecular analysis were able to separate
the accessions of rice in different groups. With respect to morphological characteristics, we
separated the accessions into groups that responded differently to the attack of stem borer
D. saccharalis. Molecular analysis of the access allowed to evaluate high degree of detail
the level of genetic variability among accessions, and allows the determination of the
genetic relationship between them. The verification of the presence of significant genetic
variability among 34 accessions provides evidence that these can be used by the rice
breeding programs in Brazil as a way to increase the genetic base of Brazilian accessions
of rice, allowing the emergence of new allele combinations and adaptations to specific
environments, which can provide, for example, a reduction of vulnerability to insect pests.
Key words: stem borer, rice, resistance, stem diameter, molecular marker.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

O arroz cultivado (Oryza sativa), considerado uma das culturas mais
importantes do mundo, é produzido em mais de 117 países. É considerado alimento básico
para mais de 2,7 bilhões de pessoas (Selvaraju et al., 2007), destacando-se a população do
continente asiático, que obtém grande parte de sua fonte de proteínas deste cereal (Tan et
al., 2001). Nas últimas quatro décadas, a produção mundial de arroz teve um aumento
expressivo, de 257 milhões de toneladas, em 1965, para 600 milhões, em 2000. Porém,
haverá uma necessidade de incremento de quase 300 milhões de toneladas na produção
mundial até o ano de 2025 e estima-se que em cerca de 20 anos haverá uma demanda de
consumo de arroz de cerca de 900 milhões de toneladas. Para atender esta demanda
crescente será necessário produzir 50% a mais durante os próximos 30 anos, garantindo
deste modo, a segurança alimentar de grande parte da população mundial (Khush, 2001;
Magalhães Junior et al., 2003).
Entre os estresses bióticos, os insetos-praga são considerados uma grande
ameaça para o aumento da produção orizícola mundial e entre os grupos mais destrutivos
estão às brocas-do-colmo (Selvi et al., 2002). Segundo Pathak & Khan (1994), existem
mais de 50 espécies de brocas-do-colmo que podem atacar a cultura do arroz e estas estão
distribuídas em três famílias de lepidópteros (Crambidae, Noctuidae e Pyralidae), as quais
compõem o grupo mais danoso à cultura, e uma família de dípteros (Diopsidae). Na Ásia e
na Austrália, as brocas Chilo suppressalis (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae) e
Scirpophaga incertulas (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae) são os insetos-praga mais
importantes para a cultura do arroz e causam perdas de produção de 5 a 10%. No
continente americano, entre as espécies mais importantes, encontra-se a broca-da-cana
Diatraea saccharalis (Fabr., 1794) (Lepidoptera: Crambidae). Way et al. (2006) relataram
que infestações naturais desta espécie causam perdas de produção de até 60% em lavouras
de arroz.
As mariposas destes insetos depositam seus ovos nas folhas das plantas
hospedeiras e as lagartas de primeiro ínstar alimentam-se destas ou da bainha das folhas até
atingirem o interior do colmo, no qual permanecem até a emergência do adulto. As perdas
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produzidas por este inseto estão relacionadas ao hábito das lagartas se alojarem no colmo,
pois ocasionam danos fisiológicos ao diminuir o fluxo de água e nutrientes da planta e
danos mecânicos que consistem da quebra do colmo (Serra & Trumper, 2006). Na cultura
do arroz, quando a infestação ocorre no estágio vegetativo o dano ocasionado pela brocado-colmo D. saccharalis é conhecido como coração morto, e pode levar a morte da planta.
O outro dano típico do ataque desta broca é conhecido como panícula-branca, o qual
ocorre na fase reprodutiva da planta (Lv et al., 2008).
Na cultura da cana-de-açúcar o controle mais eficiente da D. saccharalis tem sido
realizado através da ação de inimigos naturais desta praga. Entre as iniciativas que utilizam
o controle biológico para esta cultura está o emprego de Cotesia flavipes, um parasitóide
larval de origem asiática que foi introduzido no Brasil, oriundo de Trinidad e Tobago, em
1974 (Botelho & Macedo, 2002). Segundo Waquil et al. (2001), apesar do grande potencial
da prática, existe uma grande carência de informações sobre a viabilidade do uso efetivo de
controle biológico para broca-do-colmo em culturas anuais, como o arroz, milho e sorgo. A
demanda por estudos sobre controle biológico é bastante alta, pois devido ao
comportamento das lagartas em se alojarem no interior do colmo o controle químico perde
grande parte de sua eficácia (Pinto et al., 2006).
Outra possibilidade de controle da praga refere-se ao uso de cultivares
resistentes. Através desta prática, as populações dos insetos-praga podem ser controladas e
os danos minimizados e a adoção de cultivares resistentes reduz distúrbios ambientais e
custos adicionais ao produtor (Lara, 1991). Dentre os tipos de resistência, a antibiose e a
não-preferência já foram descritas por alguns autores em cultivares de arroz (Martins et al.,
1977; Martins et al, 1989). Estes fatores estão relacionados a características morfológicas,
anatômicas, fisiológicas e bioquímicas das plantas que exercerão um efeito adverso ou letal
sobre a biologia do inseto (Lara, 1991).
A falta de informações básicas sobre a resistência genética a este complexo de
espécies, que compõem as brocas-do-colmo, torna o processo de desenvolvimento de
cultivares resistentes bastante difícil. Neste sentido, o uso de informações derivadas de
análises moleculares em conjunto com avaliações fenotípicas possibilitaria uma melhor
compreensão da herança genética para resistência a esta praga (Nibouche et al., 2010). Por
exemplo, estudos moleculares realizados em cultivares de cana-de-açúcar com diferentes
níveis de resistência, por meio de marcadores RAPD (Random Amplified Polymorphic
DNA) e microssatélites, identificaram genes candidatos potencialmente envolvidos à
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resistência às brocas-do-colmo Scirpophaga excerptalis, Eoreuma loftini e D. saccharalis
(Silva et al., 2005; Selvi et al., 2008).

A identificação de marcadores moleculares

associados à resistência a insetos, em especial a este complexo de brocas-do-colmo, pode
auxiliar a compreensão da herança genética desta característica, a qual, aparentemente, é
descrita como um caráter poligênico (Khush, 1984).
Este trabalho representa a primeira etapa para a seleção de genótipos com perfil
resistente à broca-do-colmo D. saccharalis a partir de um grupo de acessos pertencentes a
Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa (CNAE), composto por linhagens e cultivares
brasileiras e introduzidas e variedades tradicionais denominadas “Canela de Ferro”. Os
objetivos deste trabalho foram:
1) Observar a resposta de 34 acessos de arroz da CNAE ao ataque da broca-docolmo D. saccharalis;
2) Avaliar e descrever características morfológicas destes acessos associadas à
resistência de arroz a D. saccharalis;
3) Analisar, através de marcadores SSR, a diversidade genética dos acessos
pertencentes à CNAE.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 DIATRAEA SACCHARALIS

2.1.1 Distribuição geográfica

Dentro do gênero Diatraea, a espécie D. saccharalis (Fabricius, 1794) é a que
provoca maior dano a diversas plantas da família Poaceae. Esta espécie está distribuída
entre 30º de latitude Norte e 30º de latitude Sul do hemisfério ocidental, ocorrendo desde a
região sul dos EUA até o norte da Argentina (Capinera, 2001). No Brasil, ocorre em todo o
país, principalmente nos estados onde se cultiva cana-de-açúcar, sendo considerada pragachave desta cultura (Pinto et al., 2006). Na cultura do arroz a D. saccharalis, juntamente
com outras duas brocas-do-colmo (Rupela albinella e Elasmopalpus lignosellus) que
atacam esta cultura, é considerada uma praga de importância econômica e pode ser
encontrada no cultivo em várzea e de sequeiro (Ferreira et al., 2001).

2.1.2 Ciclo biológico

A D. saccharalis é conhecida como broca-da-cana-de-açúcar, broca-pequenada-cana-de-açúcar, broca-do-colmo do arroz, broca-do-milho. É um inseto que apresenta
desenvolvimento holometabólico, ou seja, passa pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. A
fêmea oviposita uma massa de ovos no limbo foliar, geralmente na face dorsal das folhas
da planta hospedeira, dispostos de forma imbricada e se assemelha a escama de peixe ou
couro de cobra, contendo de cinco a 50 ovos planos, elípticos, coloração amarelada a
marrom-escuro ao final da encubação (Figura 1 A). A eclosão se dá entre quatro e nove
dias. As lagartas neonatas originadas de uma mesma massa de ovos caminham pelas folhas
onde alimentam-se do parênquima das folhas, principalmente do tecido interno da bainha.
Após o primeiro instar, as lagartas penetram nos colmos, perfurando e abrindo galerias. As
lagartas apresentam corpo esbranquiçado, com inúmeros pontos escuros, cabeça de
coloração amarela a marrom, três pares de pernas torácicas e cinco pares de falsas pernas
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abdominais e podem atingir de 25 a 35 mm de comprimento (Figura 1 B). Durante o
desenvolvimento larval ocorrem diversas ecdises, mas em média apresentam seis instares
com duração total de aproximadamente 35 dias, dependendo das condições climáticas de
temperatura (Botelho & Macedo, 2002; Cruz, 2008). Após esta fase, transformam-se em
pupa dentro da galeria produzida pela lagarta no colmo da planta hospedeira. A pupa é
alongada e fina, de coloração marrom-claro a escuro, podendo medir de 16 a 20 mm de
comprimento (Figura 1 C). A fase de pupa dura em média 14 dias, porém pode ser
influenciada pela temperatura (Capinera, 2001; Ferreira, 2002).

Figura 1. Formas imaturas de D. saccharalis: A- massa de ovos; B-lagarta; C- pupa.

Os adultos são mariposas de coloração amarelo-palha, apresentando de 18 a 28
mm de envergadura alar em machos e de 27 a 39 mm em fêmeas. As asas anteriores são de
coloração amarelada e apresentam duas linhas transversais escuras, lembrando dois “Vs”
invertidos. Estas asas em fêmeas são mais claras do que as dos machos e as asas
posteriores são esbranquiçadas. Existem outras diferenças entre os sexos, sendo a fêmea
maior, normalmente apresentando abdome mais volumoso do que o do macho. Estes por
sua vez, apresenta a presença de uma concentração de cerdas no último par de pernas, que
é ausente nas fêmeas. São insetos de hábito noturno e as fêmeas inicam a oviposição ao
entardecer. A longevidade dos adultos é de dois a nove dias. A duração do ciclo biológico
completo da broca-do-colmo varia de 53 a 60 dias, dependendo das condições climáticas
(Botelho & Macedo, 2002; Pinto et al., 2006).

2.1.3 Danos e prejuízos provocados as culturas hospedeiras

O ataque da D. saccharalis na cana-de-açúcar ocorre durante todo o
desenvolvimento da cultura, sendo bastante variável, dependendo da variedade de cana, da
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época do ano, do ciclo da cultura, entre outros fatores. A incidência aumenta à medida que
a planta cresce, sendo mais importante na fase em que os entrenós estão formados (Botelho
& Macedo, 2002).
O estágio larval é o mais prejudicial. As lagartas alimentam-se inicialmente de
folhas e, posteriormente, migram para o interior do colmo, onde começam realmente a
causar danos. Quando atacam as plantas novas, causam a morte da gema apical, causando
o sintoma conhecido como “coração morto” (Pinto et al., 2006).
Na cultura da cana-de-açúcar os danos diretos decorrem da alimentação do
inseto nos tecidos da planta e se caracterizam por abertura de galerias (Figura 2 A), falhas
na germinação, morte da gema apical (Figura 2 B), tombamento dos colmos, encurtamento
do entrenó, perda de peso, enraizamento aéreo e germinação das gemas laterais. Esses
danos podem ocorrer isolados ou associados. Já os danos indiretos estão relacionados com
a entrada de microrganismos oportunistas, principalmente fungos (Fusarium moniliforme
e/ou Colletotrichum falcatum) responsáveis pela podridão vermelha (Figura 2 C), que
invertem a sacarose armazenada na planta, prejudicando a cristalização no processo
industrial, contaminam o caldo e concorrem com as leveduras na fermentação alcoólica
provocando perdas industriais (Botelho & Macedo, 2002; Polanczyk et al., 2004).

Figura 2. Sintomas do ataque de D.saccharalis em plantas de cana-de-açúcar. A- Galeria
formada pela lagarta no interior do colmo; B- Morte da gema apical; CPodridão Vermelha.

Nos arrozais, a broca-do-colmo ocorre em baixa população e o dano pode
ocorrer tanto na fase vegetativa como na reprodutiva. Inicialmente, as lagartas
movimentam-se sobre as folhas do arroz e alimentam-se do parênquima. Logo após,

